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Tot ziens Sinterklaas! Welkom Kerstman! 

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof   
      (Aarle-Rixtel) 

Laarbeek - ‘Dag Sinterklaasje, 
Daahaag Daahaag Zwarte Piet’, 
galmde het zaterdagavond door 

Aarle-Rixtel. Nadat de Goedheiligman 
zich met zijn Pieten voor 100% had 
ingezet tijdens de pakjesavond, was 
het tijd om te vertrekken. Terug naar 
Spanje. De Spaanse delegatie was 
nog niet weg of de Kerstman klopte 

al op de deur. Hij liet zich zien op de 
Winterbosfair in Aarle-Rixtel.

Lees alles over de uittocht van 
Sinterklaas op pagina 3 in deze 
krant en over de Winterbosfair op 

pagina 9. De Winterbosfair is het 
allereerste begin van de vele kerst-
items die de komende periode in De 
MooiLaarbeekKrant gaan verschijnen. 
Veel leesplezier! 

Kunstwerk ‘Het Spelend Kind’ opgeknapt en herplaatst

Redacteur: Iris Savenije
Fotograaf: Iris Savenije

Beek en Donk – Kunstenaar Louis 
Schutte was er ongeveer 35 jaar gele-
den al van overtuigd: zijn kunstwerk 
‘Het Spelend Kind’ moest roesten, 
dat geeft karakter. Bij het zien van dit 

kunstwerk, zal  bij veel (oud-)leerlin-
gen van basisschool De Raagten een 
lichtje gaan branden. Het beeld was 
kenmerkend voor de school.

Herplaatsing
“Wat gaat er eigenlijk met het kunst-
werk gebeuren als Basisschool De 

Raagten afgebroken wordt?”, was 
een vraag die zowel bij Lucas Schutte, 
zoon van, en Ine van Empel rees. 
Samen vroegen zij een gesprek aan bij 
de gemeente om over een eventuele 
herplaatsing te praten. Dit met resul-
taat. De gemeente was direct enthou-
siast. Een aantal vrijwilligers besloot 

daarom het scheepsstalen beeld toch 
weer wat roestvrij te maken. In het 
voorjaar van 2015 wordt het beeld bij 
het nieuwe Kindcentrum De Raagten 
officieel onthuld.  

Lees verder op pagina 5 in deze krant. 

Links Toon van Zutphen en rechts de vrouw en zoon van Louis Schutte, met te midden van hen het kunstwerk
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De uitvaart in vertrouwde handen
Ook wanneer u elders verzekerd bent

Inloopuurtje
voor al uw vragen:

Donderdag 14:30-15:30 uur 
in Deurne & Beek en Donk

Dag en nacht bereikbaar

 Zwaar werden de dagen
 en lang duurde de nacht.
 Hoe moeilijk is het vechten
 bij het ontbreken van kracht.
 Maar ondanks je verlies
 van de strijd om het leven
 heb je ons een goed voorbeeld gegeven. 

Met groot verdriet geven wij u kennis van het onverwachte overlijden van 

Betsy van den Berkmortel-Kersten
weduwe van

Antoon van den Berkmortel

* 20 februari 1937       † 4 december 2014

 Heeze: Eric en Anique van den Berkmortel-van Eersel
                               Bianca
                               Kevin en Claudia
                               Lieke
                               Bram
      Someren-Heide: Fons en Ine van den Berkmortel-Bakermans
                               Tamara en Gijs
                               Mike
                  Vught: Ingrid van den Berkmortel en Ad Hoogeveen
              Melbourne: Liesbeth van den Berkmortel en Michel Bevers

 Nederweertseweg 16
 5712 JX  Someren-Heide

 De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op woensdag 10 december in  
 crematorium Berkendonk.

Dankbetuiging

Het is voor mij moeilijk om iedereen persoonlijk te bedanken.
Iedereen die heeft meegeleefd en betrokkenheid heeft getoond 

bij het overlijden van mijn zus

Liza Raaijmakers
hartelijk dank!

 Dit was en is voor mij een grote steun.

Anna Raaijmakers

Dankbetuiging

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken, die ons hebben 
gesteund met het overlijden van mijn man, vader en opa

Henk Hollanders
met kaarten, bloemen, telefonisch en bezoek. Een speciaal 
woord van dank aan Dr. Oerlemans. Je was een grote steun 

voor ons, zeker ook voor Henk.

Hartelijk dank nogmaals, dit heeft ons goed gedaan en laten 
zien dat Henk geliefd was.

Truus, Mark, Blanca, Ellis, Rob en kleinkinderen

In droefheid moeten wij afscheid nemen van 

Ad van Dooren

Secretaris Dorpsplatform Aarle-Rixtel

Vlugger dan verwacht moeten wij Ad missen. Ad was een zeer 

toegewijde secretaris en lid van het Dorpsplatform. 

Wij missen in hem een innemende en accurate secretaris 

alsmede medemens. Wij wensen Gon, Guido en Franca, Britt en 

Esmee veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Stichting Dorpsplatform Aarle-Rixtel.

 

DANKBETUIGING

De vele kaarten, bloemen en warme woorden bij het afscheid van

Tiny van Melis
hebben ons diep ontroerd en zijn voor ons een grote steun.

Het is voor ons een fijne en troostrijke gedachte dat Tiny in zijn leven 

voor zo veel mensen zo veel heeft betekend.

Wij willen u hartelijk bedanken voor al uw medeleven en steun.

Familie van Melis

  

  Niemand weet hoeveel ik heb geleden
  Niemand weet hoeveel ik heb gebeden

  Niemand weet wat ik heb gevoeld
  Maar jullie hebben het allemaal heel goed bedoeld

Verdrietig om haar heengaan, maar met een bevrijd 
gevoel dat een verder lijden haar bespaard is, geven 

wij u kennis van het overlijden van

Sjaan van den Heuvel –
van Asseldonk

* Zijtaart, 21 oktober 1936                † Lieshout, 10 december 2014

echtgenote van Jan van den Heuvel

 Albert en Elly
 Ad en Anja
 Hans en Carla
      Joyce en Tim, 
    Indy
    Glenn

Baverdestraat 15, 5737 AA  Lieshout

U kunt thuis persoonlijk afscheid nemen van Sjaan op vrijdag 
12 december van 14.00 tot 16.00 uur en van 18.30 tot 20.00 uur.

De uitvaartdienst is op zaterdag 13 december om 10.30 uur in de 
Sint Servaaskerk, Burgemeester van den Heuvelstraat 4 te Lieshout. 
Aansluitend begeleiden wij Sjaan in besloten kring naar het 
crematorium.

In plaats van bloemen graag een donatie voor de nierstichting. 
Hiervoor staan collectebussen in de kerk.

Mochten wij iemand vergeten zijn persoonlijk te berichten, 
gelieve dan deze aankondiging als zodanig te beschouwen.
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LIJSTENMAKERIJ  LUNI  
(voorheen Theo VD Heuvel) 

 

Kerkstraat 40 GEMERT 
0492-369206 

 
Open donderdag t/m zaterdag 

 
 
 
 
 

 

Kapelstraat 38  Beek en Donk  0492 46 32 33

www.manderswoonsfeer.nl

Kinderen zwaaien massaal Sinterklaas uit 

Redacteur: Danny van Gend
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof   
    (Aarle-Rixtel)

Aarle-Rixtel – Voor de derde keer 
vond in Aarle-Rixtel op de dag na 
pakjesavond een uittocht plaats om 
de Goedheiligman uit te zwaaien. 
Honderden kinderen en ouders kwa-
men met lampionnen naar de kiosk 
in het centrum van Aarle-Rixtel om 
vanuit daar koers te zetten naar de 
haven. Nog één keer konden de 
kinderen dit jaar genieten van alle 
Zwarte Pieten en Sinterklaas. 

Het is 18.30 uur. Met lampionnen 
en lichtjes in de hand wachten hon-
derden kinderen, ouders en groot-
ouders op het grasveld bij de kiosk 

op de Goedheiligman. De donkere 
avond zorgt met de vele lichtjes voor 
een kleurrijk, contrasterend geheel. 

Niet veel later, zijn de kinderen door 
het dolle heen. Sinterklaas arriveert 
in zijn koets, met achter hem – in 
een platte kar én met luide muziek 
- allemaal Zwarte Pieten. Door de 
drukte lijkt het lastig voor de Sint 
om bij de kiosk te komen, maar zijn 
pieten staan al paraat om hem te 
helpen. Na vele handjes geschud te 
hebben, bereikt de Goedheiligman 
de kiosk. 

 

‘Lang zal hij leven’ zingen de aan-
wezige kinderen vol enthousiasme. 
Tijd om afscheid te nemen. Onder 
leiding van de brandweer rijdt de 
koets, met Sinterklaas erin, naar de 
haven.  Een lange mensenmassa, 
waar tussenin een heleboel Zwarte 
Pieten lopen, volgt de koets.  

Na ongeveer een kwartier is de 
hele delegatie bij de haven. De 
weerspiegeling in het water van de 
Zuid-Willemsvaart zorgt samen met 
de opgehangen en meegenomen 
lichtjes voor een bijzonder schouw-
spel.  Sinterklaas stapt het podium 
op en wordt – na zijn speech – nog-
maals toegezongen door de aan-
wezigen.  Dan is het afscheid echt 
nabij. Sinterklaas en de Zwarte 
Pieten zwaaien uitbundig naar de 
kinderen, die nog steeds fanatiek 
met hun lichtjes staan te zwaaien. 
De Goedheiligman belooft om vol-
gend jaar weer terug te komen. De 
stoomboot rookt al flink. Nadat de 
aanwezigen nog een laatste maal 
‘Dag Sinterklaasje’ zingen, vertrekt 
de boot. “Daahaaaaaag Sinterklaas! 
Tot volgend jaar!” Varende richting 
Beek en Donk verdwijnt het geheel 
in de verte. Op naar het warme 
Spanje.

Docent muziek
cursus muziek op schoot

Judith de VreesJudith de Vrees

www.hoelahoep.info

Uittocht Sinterklaas 
De uittocht van Sinterklaas 
is in eerste instantie ge-
initieerd voor kinderen met au-
tisme. Zij vonden het lastig dat de 
Goedheiligman ineens vertrok. Ze 
konden geen afscheid nemen. Met 
deze uittocht kan dit nu wel. Echter 
is de activiteit niet alleen bij kinderen 
met autisme enorm populair, maar 
ook voor alle andere kinderen. Ieder 
jaar groeit het aantal bezoekers. 
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Zaterdag 13 december  

18.30  O. L. Vrouw van Lourdes Mariahout
Eucharistieviering 
Intenties in deze viering voor: Toon van de 
Wijdeven (jrgt), Wim van den Berg (nms 
kerkhofwerkers).

Zondag 14 december

09.30 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering m.m.v. Dames-, en Herenkoor 
Intenties in deze viering voor: Frans van de Pas 
(verj), Toon van Dijk (buurt), Piet en Maria Coolen–
Martens, Overleden ouders J. Jansen-Bens en 
zoon Tinie en dochter Antonnette, Martien en Mia 
Althuizen–Nabuurs (1e sterfdag Mia), 
Mies en Cor van Bakel–de Jong (verj Mies), 
Francien van de
Kerkhof–Rooijakkers en haar kleinkind Kim Prick, 
Johanna van de Ven–van der Putten (sterfdag), 
Vader en
Moeder Janssens Ligthart, Hans van den Heuvel 
(buurt), Overleden ouders van Duppen-Sterken en 
Jos, Clasien van Duppen –Heijl, Henk van Duppen 
(kosters), Overleden ouders Martens-Derboven, 
Bijzondere intentie (fam. van Boh.)
Voor de vervolgde Christenen overal in de wereld, 
Tot welzijn
van de parochie.

09.00 en 10.30 Aarle-Rixtel, O.L.Vrouw 
Presentatie 
Aktie Solidaridad door de medewerkers van het 
MOV en de
Wereldwinkel. 

09.30 Lieshout St. Servatius
Eucharistieviering m.m.v. kerkkoor
Intenties in deze viering voor: Harrie en Janneke 
van Berlo-van den Berg, Johan Dekkers (jrgt), 
Rochus Martens (mged), Jan Swinkels (mged), 
Peter van Venrooij, Martinus en Elisabeth van Rooi-
van de Hurk en overleden familieleden, Oda van de 
Laar (nms buurt).

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering m.m.v. dameskoor Leonardus
Intenties in deze viering voor: Sjaak en Ciska van 
Leuken-Spaan, Ludwig Verhaak, Harrie van den 
Boomen Gerarda van Melis en Hendrika van der 
Horst, Toon en Betje van Wanrooij-Naus, Ad van 
Hoof Maria van Hoof-van de Laarschot en Anjou 
hun kleinzoon, Peet en Drea Verhagen, Overleden 
familie Piet van der Aa, Jan van der Putten, Maria 
Vogels-van Thiel en overleden familie.

Maandag 15 december

Geen viering

Dinsdag 16 december

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering

Woensdag 17 december

15.30 Mariahout O.L.Vrouw van Lourdeskerk
Kerstviering KBO Mariahout

Donderdag 18 december

Geen viering

Vrijdag 19 december

18.30 Lieshout Franciscushof
Eucharistieviering
Intentie in deze viering voor Mieke van den 
Biggelaar-Braken

Michaëlkerk 
Kerkstraat 3, Beek en Donk
0492 - 461216
info@parochiebeekendonk.nl
www.parochiebeekendonk.nl
Open:  ma, di, woe, do, vrij 
 09.00 tot 12.00u 

Parochie Sint Servatius
Burg. van den Heuvelstraat 4, Lieshout 
0499 - 421236
info@de-emmausgangers.nl
www.de-emmausgangers.nl
Open:  di en vrij
 09.30 tot 11.30u

Parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes
Mariastraat 27, Mariahout          
0499 - 421676
Open:  ma, woe en vrij 
 10.00-11.00u

Onze Lieve Vrouw Presentatie 
(Mariakerk)
Dorpsstraat 7, Aarle-Rixtel
0492 - 381215
olvpres1@onsmail.nl 
Open:  di, do en vrij
 09.00 tot 12.00u

Eustachiuskapel
Michaëlkerk
Kerkstraat 1, Beek en donk
Open  zomer: 09.00-16.30u
         winter: 09.00-15.30u

Missieklooster H. Bloed 
Kloosterdreef 7, Aarle-Rixtel 
0492-461324
www.missieklooster.nl

Mariakapel
Bosscheweg 18 , Aarle-Rixtel
Open  zomer: 09.00-19.30u
            winter: 09.00-18.00u

KERKBERICHTEN

Agenda 
13 t/m 19 december 2014

Vieringen Missieklooster H. Bloed te Aarle-Rixtel
Kloosterdreef 7  Uitstelling van het Allerheiligste
Eucharistevieringen; 15.30 - 17.00 maandag en vrijdag
09.30 op zondagen 10.00 - 12.00 woensdag
17.30 maandag t/m vrijdag 10.30 - 12.00 zaterdag en zondag
09.30 zaterdag  16.00 - 18.00 zondag

Noodgevallen
In noodgevallen bij zieken-
zalving of uitvaart kan men 
bellen naar telefoonnr. 
0492-461216

Advent: Samen hoop brengen in …  
Aarle-Rixtel - December is de ad-
ventmaand, een maand met veel 
lichtjes, kerstversieringen maar ook 
oog hebben voor de medemensen. 
Door bij te dragen aan het verbete-
ren van hun levensomstandigheden, 
verkoopt MOV werkgroep Aarle-
Rixtel levensmiddelen uit een ander 
werelddeel.  

Dat er licht kan schijnen op andere 
plekken van de wereld. Kerst is ook 
een tijd van ontmoetingen en samen 
komen. Men leeft in de verwachting 

van de vrede. Zo bevorderd men als 
adventsactie dat mensen naar elkaar 
omzien en een levende gemeenschap 
worden. 

Wilt u hieraan denken tijdens uw ker-
stinkopen, koop een artikel van de 
wereldwinkel. U kunt op zondag 14 
december om 9.30 uur, levensmid-
delen kopen van de wereldwinkel, de 
MOV werkgroep is aanwezig voor en 
na de kerkdienst.
 
Producten uit een ander werelddeel 

Zoals: Koffie, thee, chocolade, wijn, 
koeken, rijst. Drink een kopje koffie of 
thee en neem iets lekkers; zoals koek 
of chocolade en denk aan de boeren 
in het ander werelddeel die het min-
der hebben.

LEZERSPODIUM

Zo’n jaar of negen geleden kreeg Lieshout haar Prinsenhof. Werd het 
Delftse Prinsenhof genoemd naar Prins Willem van Oranje, in Lies-
hout was het de familie Prinsen (afkomstig uit Aarle-Rixtel) die model 
stond voor de naamgeving. Toch heeft dit plein in haar korte bestaan 
ook een andere naam gehad. Nadat zowel de oude Jongensschool als 
het woonhuis en de garage van de familie Prinsen waren gesloopt, en 
met de nieuwbouw was gestart, werd door de straatnaamcommissie 
van de gemeente Laarbeek de naam Martien Coppenshof bedacht 
voor dit mooie plein. Dit ter nagedachtenis aan de beroemde foto-
graaf Martien Coppens die in Lieshout geboren is en er een groot 
deel van zijn leven heeft gewoond. Na zijn overlijden is hij in Lieshout 
begraven. 
Toen de bouw vorderde, werd de naam Martien Coppenshof geregis-
treerd bij het postcoderegister en ook in de navigatiesystemen kwa-
men de adressen al voor. Toch liep het anders. Er kwam protest van 
enkele inwoners van Laarbeek en ook bij de heemkundekring kwa-
men verzoeken binnen om het tij te keren en de naam Prinsenhof te 
kiezen. Dit dan ter nagedachtenis aan de familie Prinsen die jarenlang 
op deze plaats een garagebedrijf runde en een van de markantste 
Lieshoutse woningen bewoonde. Het huis was geheel met klimop be-
groeid wat vooral in het najaar een mooie rode gloed gaf. Ook een 
mooie blauwe regen bedekte het hele dak en zorgde in het voorjaar 
voor kleur. In het betreffende huis woonde aan het einde van de 19de 
en begin 20ste eeuw de bekende huisarts dokter De Mol. 
De verzoeken om de naam Prinsenhof te kiezen werden steeds luider. 
Het kwam zelfs tot een conflict in de straatnaamcommissie van de 
gemeente Laarbeek. Uiteindelijk won toch de naam Prinsenhof, maar 
in de beginperiode heeft dit herhaaldelijk geleid tot verwarring bij 
post- en pakketbezorging. Martien Coppens werd later nog geëerd 
met een straatnaam van een andere straat. Eind goed, al goed. 

Nelly de Groot-Cooijmans
Met dank aan Heemkundekring ’t Hof van Liessent

PRINSENHOF

Kerstinzameling  gedurende de adventsperiode
Laarbeek - In alle kerken van Laarbeek 
wordt gedurende de adventsperiode 
een kerstinzameling gehouden voor 
mensen die een extraatje goed kun-
nen gebruiken. 

In deze adventstijd wil de parochie u 
vragen om houdbare levensmiddelen 
mee te brengen naar de kerk, achter 
in de kerk staan manden waarin u uw 
gift kunt achterlaten, of u kunt uw 

gave afgeven in het parochiecentrum. 
Zij gaan proberen of we 41 gezinnen/
mensen uit Laarbeek een extraatje kun-
nen geven voor Kerstmis. Ook dit jaar 
rekenen we graag weer op uw hulp.

Openingstijden:  ma. gesloten • di. t/m vr. 9.00 tot 12.30 - 13.15 tot 18.00 • za. 9.00 tot 16.00 
Wilhelminastraat 26 • Mariahout • T 0499 - 42 16 68 • www.raaymakersbv.nl

Keukens • Kasten
Deuren • Kozijnen

Keukens
op maat

PRACHTIGE 
INBOUW-
KASTEN. 
ONEINDIG

VEEL OPBERG-
RUIMTE

NEEM EEN KIJKJE OP ONZE NIEUWE WEBSITE: WWW.RAAYMAKERSBV.NL

triafietsen.nl
Papenhoef 21   Lieshout   Tel. 0499-42 53 60

Winteronderhoud 
+ Opslag actie 
In december scherpe prijzen voor 
onderhoudsbeurten met gratis 
winteropslag (Superieurbeurt). 
Actievoorwaarden in de winkel.

Sjannie Biemans        Elsduijn 1, Liehout    
www.biehappy.nl        0499 423 619 
06 5753 0222        sjannie69@live.nl

Praktijk voor gewichtsbeheersing 
en (voedings)advies
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BROOD VAN 'T 
VERSWARENHUYS

Elke week, ma t/m do: 4 broden (wit, tarwe of volkoren) van Echte 

Bakker Vedder voor € 6,99 én vrijdag en zaterdag één brood extra 

scherp geprijsd! Én Steenoven gebakken broodjes, hele broden en 

stokbroden: vers uit eigen oven en 100% natuurlijk.

Graag tot ziens in 't Verswarenhuys!

Peelbrood

Fijn tarwebrood, fijner gemalen dan een 

gewoon tarwe. Van Echte Bakker Vedder!

Alleen vrijdag en zaterdag: 199

Appelflappen

Vers gebakken in de winkel, dus nog 

lekkerder! Alleen vrijdag en zaterdag:

4 stuks 299

MMet de deur in huis
In de rubriek “Met de deur in huis” intervie-
wen wij tien keer per jaar lukraak iemand 
uit de gemeente Laarbeek. Uit alle verha-
len wordt jaarlijks een winnaar gekozen 
door alle lezers van MooiLaarbeek. De win-
naar krijgt een ‘Unilux Plisséfit Hordeur’ van 
Raaymakers Keukens en Timmerwerken uit Ma-
riahout. De plissé-hordeur wordt door Raayma-
kers ingemeten, op maat gemaakt en uiteraard 
ook vakkundig geplaatst.   

Redacteur: Dieuwke Kommerij 

Beek en Donk – Het valt gelijk op: de vroege 
kerstversiering in de tuin aan Lage Heesweg 72. 
Benieuwd naar de bewoners, parkeer ik mijn 
auto. Diny van Ham opent de voordeur en na 
het codewoord ‘MooiLaarbeekKrant’ mag ik 
binnen komen. Het gezelschapsspel ‘Levensweg’ 
staat prominent op tafel. Kleinkinderen Lynn van 
tien en Lars van acht jaar hebben het gekregen 
op pakjesavond en komen het spelen. Gelukkig 
mag ik storen om te vragen naar de levensweg 
van  opa Peter en oma Diny …

Vanaf 1973 wonen Peter en Diny aan de Lage 
Heesweg. Als bouwvakker heeft Peter zelf hier 
de deuren en ramen geplaatst. Het stel ontmoet-
te elkaar in een soos in Venray waar Peter met 
twee vrienden, op de brommer, naartoe ging. 
“Ik beloofde Diny, met haar mooie grote ogen, 
om de week erna terug te komen. Dat is zo ge-
bleven.” Diny voegt lachend toe: “Peter kwam 
zelfs een keer bevroren aan in Venray”, waarop 
Peter zegt: “Ja, je moet er wat voor over heb-
ben.” Samen kregen ze drie zonen: Dennis en de 
tweeling, Patrick en Harold. 

Diny werkt nu, al zestien jaar, bij de tomaten-
kwekerij van Vereijken. “Dat bevalt me goed in 

de klein verpakking: leuke collega’s en leuk werk. 
Het betekent elke dag vroeg opstaan, zodat 
ik om zeven uur kan beginnen. Gelukkig staat 
Peter ook vroeg op.” Na negentien jaar in de 
bouw gewerkt te hebben, koos Peter voor een 
baan bij de politie. “Begin jaren ’80 was het een 
slappe tijd in de bouw, dus ik reageerde op een 
bon van de politie in de krant.” Na de politie-
school in Harlingen gedaan te hebben, kon Peter 
na 22 maanden aan de slag als ‘wachtmeester 
der rijkspolitie’ in Gemert. Inmiddels zijn we bijna 
dertig jaar verder. Peter is rechercheur geworden 
en werkzaam bij districtsrecherche Helmond. Tot 
voor kort hield hij zich bezig met zedendelic-
ten. Daarnaast is hij vanaf 2005 familierecher-
cheur. Dat betekent dat Peter bij levensdelicten 
de ‘spreekbuis’ is tussen familie en politie. Tot 1 
maart werkt Peter bij de politie. ”Ik kan mijn car-
rière op een superleuke manier afsluiten door les 
te geven in het rechercheprogramma ‘Summit’.” 
Vervelen gaan Peter en Diny zich niet. Oma 
‘knutsel’ en opa ‘politie’ van zeven kleinkinderen 
blijven actief, zelfs bij ‘Kwizut’!

TUSSE N   WERK  

EN  WAS
Door: Marie-Christine van Lieshout

Een kaartje: Kleine moeite, groot plezier.
Het jaar loopt tegen het einde. In ge-
dachte ben ik mijn zonden aan het over-
denken. Ik zet mijn goede voornemens 
alvast op een rijtje. Samen met mijn zoon 
heb ik de lijst van de top 2000 ingevuld. 
We zijn helemaal klaar voor twee weken 
uitbuiken en heerlijk onthaasten.

Volgens traditie ben ik druk in de weer 
om een originele kerstkaart te ontwik-
kelen. Ontwikkelen? Jazeker, ik ben al 
maanden in mijn hoofd op zoek naar 
een geschikt onderwerp. Daarna maak 
ik een foto van de kinderen en bedenk 
zelf een gedicht. Aangezien ik de rest 
van het jaar in mijn chaos bijna alle ver-
jaardagen en jubilea vergeet, heb ik de 
gewoonte om met Kerst zoveel moge-
lijk bekenden een gelukkig nieuwjaar te 
wensen.

Nadat ik mijn kaart ontworpen heb, 
komt voor mij een lastig onderdeel. Het 
vinden van de adressen. Manlief heeft al 
jaren, gestructureerd als hij is, een prach-
tige lijst in de computer. Deze lijst is bij 
de geboorte van ieder kind bijgewerkt. 
Helaas is de jongste alweer zes en is 
vorig jaar de computer gecrasht. Adres-

wijzigingen moet ik uit de mand met 
post trekken, googelen of 

bij derden halen. 
Het 

komt erop neer dat het up-to-date maken 
van de adreslijst het grootste gedoe is.

Manlief heeft niet zoveel met kerstkaar-
ten, maar in een goede bui helpt hij zijn 
chaotische vrouw bij het natrekken van 
de adressen. Met z’n tweeën houden 
we dan, bewust of onbewust, ons eigen 
jaaroverzicht. Beginnend met de A en 
eindigend met de Z komen we heel het 
lief en leed van onze bekenden tegen.

Onze adreslijst is een reis door het le-
ven. Kaarten worden verstuurd naar 
personen in verschillende levensfases. 
Van nieuwe wereldburgers tot mensen 
die we geen kaart meer kunnen stu-
ren. Overleden in 2014. Sommigen na 
een lang ziekbed anderen totaal onver-
wachts.  Respect voor hen die achterge-
bleven zijn en op verschillende manieren 
de draad van hun leven weer oppakken. 

Trouwerijen, geboortes, carrièreswit-
ches, verhuizingen, grappige voorval-
len, mooie verhalen, kleine anekdotes. 
Heel 2014 vult zich met herinneringen. 
Voor mijn gezin vooral mooie en warme. 
We  gunnen dat iedereen. Vandaar een 
kaartje met een welgemeende wens.

Na een avond achter de computer gaat 
de slogan niet meer op. Een 

kaartje: Kleine moei-
te…. Maar wel een 
groot plezier. 

Vrouw, echtgenote, mama en collega. Met man, drie kinderen en een baan. Chao-
tisch en verstrooid, actief en creatief, emotioneel en betrokken.

Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag t/m zaterdag

Komkommer  per stuk      0.79
Kaki's           2 stuks   0.99

Peen + Uien  

    1kg + 500 gram  0.79
Zespri Kiwi's  500 gram  1.49

Aanbiedingen
maandag t/m woensdag

Roerbak Speciaal

1 + 1 gratis

Vaste lage prijs

Champignons  0.79
       per doos

Vervolg voorpagina

Kenmerkend kunstwerk De Raagten wordt opgeknapt

Redacteur: Iris Savenije

Straalbehandeling
Voordat de Laarbeekse vrijwilligers 
aan het kunstwerk konden beginnen, 
moest het eerst getransporteerd wor-
den naar Geldrop. Daar kreeg het een 
straalbehandeling, waardoor de roest 
en de verf van het werk los liet. Nu 
is het aan Toon van Zutphen om alle 
losgeraakte onderdelen opnieuw aan 
‘Het Spelend Kind’ vast te maken. 
Toon heeft 35 jaar geleden samen 
met Louis ook al aan het kunstwerk 
gewerkt. 

Herinneringen
“Zie je al die grove snijlijnen. Het 
mocht van Louis allemaal niet te fijn. 
Het moest ruw zijn”, vertelt Toon, 
terwijl hij langs het werk loopt. ‘Het 
Spelend Kind’ is op dit moment opge-
slagen in een grote schuur. Afgelopen 
dinsdagavond verzamelden daar  de 

zoon, vrouw en vriend van de inmid-
dels (twaalf jaar geleden) overleden 
kunstenaar. Naast het opknappen 
van het werk, wordt er veel over 

vroeger gesproken. “Mijn vader had 
dit prachtig gevonden”, vertelt zoon 
Lucas, en daar zijn ze het allemaal 
mee eens. 
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Dorpsstraat 86 • Aarle-Rixtel  • 06-41628031       
www.grandcafestout.nl •  info@grandcafestout.nl

Dorpsstraat 18-22 • Aarle-Rixtel  • 0492-700217      
www.dorpscafedevrienden.nl •  info@dorpscafedevrienden.nl

Kerst menu
Tonijn,wilde gamba, zalm

Puur, zee, wild, fris, oosters

Kabeljauw
Knisperend, Indisch, contrast, zacht

Runderbavette & buikspek
Goed huwelijk, rokerig, zoetzuur, bite, krokant

BlanBlanke heilbottlet
Rijk, kruidig, anijs, licht

Hertenhaas
Winters, aards, mals, zoet, vol

Chocolade
Verrjnd, uitdagend, bitter,spannend

Optioneel: Kaasplank +€8,-
Hollandse Hollandse kazen met een verhaal , huisgemaakte port

Verschillende kazen van Nederlandse bodem! 

Eet u vegetarisch of volgt u een speciaal dieet geef dit dan op 
voorhand aan zodat we ook voor u een prachtig kerstmenu kunnen 

bereiden. Op de avond zelf kunnen we hierin geen aanpassingen meer maken. 

Menuprijs € 60,-
Wijn-spijsarrangement € 36,-

BBobarrangement (1/2 glaasjes wijn) € 20,-
Bier-spijs arrangement € 24,-

Sylvesterparty

Om te beginnen:
* Borrelgarnituur en een passend aperitief
* Bospaddestoelensoep

Voorgerechtenbuffet met:
* Palingterinne
* Gepocheerde zalm, gerookte zalm, rivierkreeftjes en garnalencocktails
* * Malse runderlende, flinterdun gesneden met basilicumdressing
* Gemarineerde hertenfilet met truffeldressing
* Salade met fetakaas, Gordal olijven en paprika
* Prikkers met tomaat & mozzarella
* Prikkers met serranoham & meloen
* Boerenbrood met een scala aan dippers & sausjes

Hoofdgerechtenbuffet met:
* * Beenham van het mes met bruine basterd en mosterd
* Diamanthaas van het mes met portjus
* Vismatelot met witte wijn & limoen
* Stoof van hertenbout, zilverui en rode wijn
* Aardappelgratin
* Groenten uit het seizoen
* Rode kool met stoofpeertjes

Dessertbuffet  “amuse-stijl ”Dessertbuffet  “amuse-stijl ”
* Kleine glaasjes tiramisu
* Kleine glaasjes panacotta met amarenekers
* Schaaltjes crème brulée
* Mini omelet siberiènne
* Prikkers met vers fruit en rood fruit dressing
* Kaasplank met kaasjes van eigen Nederlandse bodem 

Vrolijke feestdagen
De tijd van lekker eten, sneeuw op de daken, warme chocomel, 

glühwein en gezellig samenzijn is aangebroken, december! Kom deze 
maand samen met de familie genieten van alle activiteiten in 

Aarle-Rixtel. 
InIntieme live muziek op de 2e en 4e zondagavond van de maand bij de 
Vrienden.  De gezellige wintermarkt op de kiosk op 14 december. Een 
prachtig buffet op 1e en 2e kerstdag bij de Couwenbergh. Een heerlijk 

6-gangen diner bij Stout op 1e en 2e kerstdag en natuurlijk een 
spetterend begin van het nieuwe jaar tijdens de Sylvesterparty bij de 

Vrienden.
GGraag begroeten we u tijdens een van deze activiteiten. mochten we u 

ondanks deze volle agenda toch missen willen we iedereen via deze 
weg een fantastische feestmaand, de meest sfeervolle kerst ooit en een 

prachtig begin van 2015 wensen.

Namens alle medewerkers van Stout, Dorpscafé de Vrienden , de 
Couwenbergh en Content Events zeggen wij: Maak er een december 

van om nooit te vergeten!

MMet gastvrije groet,

Jelle de Jongh 
Roland Lorenzini
Jantine de Jongh 

Jelle de Jongh,  Roland Lorenzini,  Jantine de Jongh 

Dorpsstraat 1 • Aarle-Rixtel  • 0492-386051     
www.couwenbergh.info •  info@couwenbergh.info

Volwassenen    €39,50
Kinderen tussen 3 en 12  €19,75 
Kinderen onder de 3   GRATIS

Kerstmenu  de Couwenbergh
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TOE, GIFT NIKS
Van je favoriete artiest of 
band krijg je nooit genoeg. 
Een jaar of vijf geleden werd 
ik in Amsterdam overdonderd 
door een muziekformatie die 
als opwarmer diende voor de 
band waar ik daadwerkelijk 
voor kwam. Op mijn (slecht 
gelezen) blog beschreef ik ze 
toentertijd als toekomstmuziek. 
Afgelopen maand ging ik al voor 
de achtste keer bij Kensington 
op bezoek. Helaas waren het 
nu iets meer mensen die effe 
naar de mannen gingen. Na een 
klein half uur kwam ik erachter 
dat ook mijn Kensington vervalt 
in tradities. Rituelen die het 
publiek verwacht, maar waar 
de ongeloofwaardigheid vanaf 
straalt. Te beginnen met de 
lovende woorden. “Jullie zijn het 
beste publiek tot nu toe”, klinkt 
vanaf het podium. Natuurlijk 
kennen we alle teksten, klappen 
we mee en schreeuwen we het 
uit. Maar dat is in andere steden 
echt niet anders. Het wordt 

ongeloofwaardig. Wat te 
denken van de toegift. Ooit 
heeft iemand bedacht om te 
doen alsof het optreden ten 
einde was. Om het podium te 
verlaten, en honderdtwintig 
seconden later als een soort 
van surpriseshow van Henny 
Huisman een extra concert van 
twee drie nummers ten gehore 
te brengen. Met meestal de 
bekendste nummers, om de 
net-niet-fans ook tevreden 
te stellen. Wat zou zo’n band 
backstage in die twee minuten 
doen, vraag ik me dan af. Vier 
beurten 30 Seconds? Hun 
favoriete bestelling doorgeven 
aan de lokale pizzaboer? 
Of het ‘WE WANT MORE’ 
fluisterend afmaken met het 
woordje ‘PILS’? Hoe dan ook, 
blijkbaar wordt van elke band 
verwacht zo’n toegift onder het 
kopieerapparaat te leggen. Doe 
het niet. Doe het gewoon niet. 

Dit was mijn column.

Wacht, ik vergat bijna de toegift! 
Het is net zo ongeloofwaardig 
als die donkere Sint-Nicolaas en 
Onno bij elkaar. Wel een leuke 
combi trouwens. Ze worden 
beiden zwart gemaakt, en 
niemand gelooft er meer in. Dus 
beste bands van het universum, 
kap met die toegift en stuur je 
fans gewoon zonder pauze naar 
Hoes. Oh, en dan het liefst van 
die jonge jongens die op naïeve 
oudere mannen vallen.

Joey van der Leemputten 

COLUMN

Redacteur: Jac Babin
Fotograaf: Liesbeth van Boxtel

Munten, kaarten, postzegels en 
theezakjes. Het zijn zo maar wat 
populaire verzamelitems. Maar er is 
nog veel meer. Mensen verzamelen 
de meest bijzondere dingen, ook 
in ons Mooi(e) Laarbeek. Op zoek 
naar de MooiVerzamelaar van deze 
maand, belt De MooiLaarbeekKrant 
aan bij Jan van Turnhout. Jan woont 
in de Mariastraat 41 in Mariahout. 
Vol trots vertelt Jan over zijn prach-
tige verzameling Dinky Toys.

Hartelijk 
De ontvangst aan de keukentafel is aller-
hartelijkst met koffie en koek. Met dank 
aan de vrouw van Jan, Martina. Jan was 
metaalbewerker. Hij is inmiddels met 
pensioen. Jan laat enigszins stilletjes de 
inleidende plichtplegingen van dit inter-
view aan zich voorbijgaan. Maar zodra  
De MooiLaarbeekKrant het onderwerp 
‘Dinky Toys’ aansnijdt, klinkt al gauw: 
“Kom maar eens mee naar boven.”

Speelgoedautootjes
“Dinky Toys zijn eigenlijk gewoon 
speelgoedautootjes”, zegt Jan, hal-
verwege de trap. “Maar dan wel spe-
ciale speelgoedautootjes.” Hij vertelt 
dat de oudste exemplaren helemaal 
van metaal zijn en dat de Dinky Toys 
tot 1970 gemaakt werden door de 

Engelse firma Meccano. Wie kent niet 
de Meccanodozen uit de jaren ’50 van 
de vorige eeuw? Prachtig, construc-
tiemateriaal voor de jeugd, ook he-
lemaal gemaakt van metaal. “Dinky 
Toys zijn speelgoedautootjes met een 
heel mooie uitstraling”, vertelt Jan 
verder. Het zijn natuurgetrouwe re-
plica’s van bestaande auto’s, boten en 
vliegtuigen. Alles gemaakt op schaal 
1:43. Er zijn ook Dinky Toys gemaakt 
in Frankrijk en bij latere speelgoedau-
tootjes werd ook kunststof gebruikt. 

Verzameling
Als Jan de deur van zijn verzamelka-
mer opent, rolt de verslaggever van 
De MooiLaarbeekKrant van de ene 
verbazing in de andere. Nagenoeg 
alle muren worden in beslag geno-
men door Dinky Toys, keurig opge-
steld op smalle glasplaatjes. Nooit 
geweten dat er zoveel verschillende 
autootjes zijn. Volkswagentjes, Dafjes, 
vrachtwagentjes, Renaultjes, militaire 
voertuigen, bussen, brandweerauto’s, 
kraanwagens, bekende merken en 
minder bekende merken. Zelfs een 
Wartburg, een Oostduits merk, dat al 
lang niet meer bestaat, staat ertussen. 
En bij ieder autootje heeft Jan een en-
thousiast verhaal. Jan: “Alles bij elkaar 
zijn het meer dan 300 Dinky Toys.” 

Verzamelaarstic 
De Mariahoutenaar stelt dat iedere 

verzamelaar een tic heeft. “Zo’n tic, 
heb ik natuurlijk ook”, lacht hij. “Ik 
ben destijds begonnen om alle Dinky 
Toys die in onze familie aanwezig 
waren hier naartoe te halen. “En dat 
waren er nogal wat”, gaat Jan verder. 
“We hebben er vroeger immers alle-
maal mee gespeeld.” Dinky Toys die 
te zeer beschadigd waren zijn door 
Jan vakkundig gerestaureerd. Daarna 
is Jan op beurzen rond gaan kijken. 

Zijn eerste uitbreiding was een Austin 
Healy uit 1955. Maar Jan is ook erg 
trots op een Mercedes racewagen uit 
1950 en een bus uit 1938. Leuk zijn 
ook de modellen, zoals die in films 
voorkomen: Batman, Herby, James 
Bond, Thunderbird.

Nooit compleet
“Compleet zal mijn verzameling 
nooit zijn”, verzucht Jan. “Mochten 

er lezers zijn die oude speelgoedau-
tootjes van het merk Dinky Toy of 
Matchbox hebben liggen, dan ben ik 
daar hevig in geïnteresseerd. Zij kun-
nen contact met mij opnemen.”

Jan van Turnhout, Mariastraat 41 in 
Mariahout. Tel: 0499-4223943. Mail: 
martinavanturnhout@hotmail.com

Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...

tot 1970 gemaakt werden door de nooit zijn”, verzucht Jan. “Mochten 

Jan van Turnhout te midden van zijn verzameling Dinky Toys 

Howeko verwelkomt 10.000ste bezoeker

Beek en Donk – Het is vandaag 
een spannende dag voor stichting 
Howeko. De organisatie ontvangt 
vandaag haar 10.000ste bezoeker. 
Howeko werd in de jaren 70 van 
vorige eeuw opgericht, met als doel 
om mensen, die niet meer aan het ar-
beidsproces deelnemen, een zinvolle 
vrijetijdsbesteding te bieden. 

De stichting voerde het tellen van 
de bezoekersaantallen in. Dit maak-
te duidelijk dat precies vandaag de 
10.000ste wordt verwelkomd. Dit zal 

’s ochtends gebeuren tussen 09.00 en 
10.00 uur. 

Nuttige activiteiten 
Howeko is een stichting waarbij ie-
dere inwoner van Laarbeek welkom is. 
Toen in 1970 een grote werkloosheid 
heerste in Nederland, kwamen tal van 
mensen buiten het arbeidsproces te 
staan. Er ontstond behoefte aan nut-
tige activiteiten. De komst van een 
hobbywerkplaats werd hierdoor een 
feit. Een plek voor mensen die hun 
vakkennis op peil wilden houden en 

die hun ervaring en specialisme over 
konden brengen aan andere inwoners. 
Uiteindelijk werd Howeko in 1987 een 
succesvolle stichting. 

Heden
Waren in het verre verleden de activi-
teiten van Howeko vooral gericht op 
het behoud en verbeteren van vak-
kennis, tegenwoordig is Howeko uit-
gegroeid tot een dorpshobby-werk-
plaats voor heel de gemeenschap. 
Het activiteitenpalet is meegegroeid. 
Naast een goed geoutilleerde tim-
merwerkplaats zijn er groepen voor 
mensen die creatief met textiel bezig 
willen zijn. Bovendien wordt er ge-
werkt met pitriet, met boetseerklei en 
de daarbij behorende oven. Ook zijn 
er diverse schildersgroepen waar de 
creatieve talenten onder begeleiding 
van deskundige mensen kunnen wor-
den ontwikkeld. Tafeltennissen kan op 
woensdag onder de vlag van Howeko 
in de ruimte van tafeltennisvereniging 
TTV Eenentwintig. Op vrijdagmiddag 
wordt er in de kantine het kaartspel 
‘rikken’ gespeeld.Dorpsstraat 20, Lieshout, www.bloemend.nl, 0499-323192

Kerst begint bij Bloemend Lieshout. Volop 
kerstdecoraties, kransen en kerstgroen. 

Verras iemand met een mooi kerststuk. Wij 
hebben allerlei creaties in verschillende kleuren. 
Team Bloemend wenst u prettige feestdagen toe!

De hobbywerkplaats van Howeko Fotograaf: Marcel van de Kerkhof
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OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Stuur uw oplossing voor a.s. dinsdag 12.00 uur naar 
prijsvraag@mooilaarbeek.nl onder vermelding van “Oogcontact”. 

Inleveren bij ons kantoor kan ook. Adres: Heuvelplein 3, Beek en Donk
en maak kans op 3 x een waardebon t.w.v. €10,00 

bij Jumbo Laarbeek

Laarbeek
Mariahout - Lieshout

Oplossing vorige week: Winnaars:

Franca van de Kerkhof 
(Coda Uitvaarten)

Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

vrijdag ophalen in het kantoor van Mooi-

Laarbeek (Heuvelplein 3, Beek en Donk).

1. Truus Huijbers

2. Carien van de Ven

3. Karin Brinkhuis
Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

Zoek de 10 verschillen
RUST VOOR VOLGEND BEDRIJF 

Lekkere hapjes voor de kerst (10 per hapje)

www.kookcentrumbrabant.nl     Prins Hendrikstraat 8, Beek en Donk

Rolletje van courgette
• 1 courgette
• 10 lange sprieten bieslook
• 100 gr gerookte zalm
• 1 klein pakje Boursin

Rolletje van Parmaham
• 5 plakken Parmaham
• 15 blokjes fetakaas
• 25 gr rucola
• 10 zongedroogde tomaatjes
• 25 gr pijnboompitjes
• Peper
• olijfolie

Rolletje van courgette
Snijd van de courgette met een kaasschaaf dunne lange repen en selecteer de mooiste plakken. Blancheer de 
sprieten bieslook enkele sec in kokend water met een snufje zout. Schep ze uit de pan in een bak met ijskoud 
water. Blancheer er vervolgens de courgetterepen in (10 sec.) tot ze zacht zijn en schep ze ook in een bak met 
ijskoud water. Anders worden de repen slap. Laat de courgette uitlekken en leg ze op een snijplank en dep met 
keukenpapier droog. Bestrijk de repen aan een zijde dun met Boursin en leg daarop een plak gerookte zalm. 
Maak er rolletjes van en bind deze met een spriet bieslook.

Rolletje van Parmaham
Rooster de pijnboompitjes in een droge pan. Leg de Parmaham uit op een snijplank. Leg op iedere plak een 
beetje rucola naar links en rechts zodat het uitsteekt. Leg op de rucola enkele kleingesneden blokjes feta en 2 
zongedroogde tomaatjes. Strooi er enkele pijnboompitjes, peper en een beetje olijfolie over. Rol de plakjes ham 
op en snijd precies doormidden. Zet de rolletjes zo neer dat de rucola naar boven uitsteekt (als een soort boom).

Ingrediënten: Uitleg van recept:

Noord Waarland kaas is een wereldkaas van eigen bodem. De Europese 
Unie heeft dit beloond met een bijzonder predicaat: een Beschermde 
Oorsprongsbenaming. Het predicaat garandeert en beschermt het unieke 
karakter van dit bijzondere streekproduct. Met trots mag ’t Verswarenhuys 
zich exclusief leverancier van deze Noord-Hollandse kaas noemen. Kaas 
past in een gezond voedingspatroon omdat het belangrijke voedingstoffen 
bevat. Het voedingscentrum adviseert u dan ook om 30 gram kaas per dag 
te eten. Zaterdag laat kaasmeisje Sonja proeven hoe lekker Noor-Hollandse 
kaas is. Bij aankoop van een 1 kilo kaas, jong 
t/m oud, ontvangt u GRATIS 1,5 kilo 
appels!! ’t Verswarenhuys, eten van 
vandaag!

MOOI GEZOND Kaas met een verhaal!

De categorieën:

10. 
De Geheime 

Opdracht

de razende reporter

illustratie / Daan van den Nieuwenhof    concept / Lennie Segboer    tekst / Joey van der Leemputten
  

Wil jij jouw tekentalent hier laten zien en tijdelijk dé Razende Roeland maken? Mail dan naar atelier@hsegboer.nl

De eerste vorst

Sudoku

Woordzoeker
FAAM

FABEL

FABRICEREN

FACTOR

FAILLIET

FAKKEL

FANFARE

FEBRUARI

FEIT

FELICITATIE

FISCUS

FITNESS

FLAMBEREN

FLAMINGO

FLAPDROL

FLIRTEN

FLITSPAAL

FLUISTEREN

FLUWEEL

FOCUS

FOREL

FOTOGRAFEREN

FUNCTIE

FUNDAMENT

FUSIE

FYSIEK

Puzzelpagina

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

M G A B E E I F W C X F B D E U R
E E T E U F A U Y V G U C M E S N
W A G G F I K N F S E S D V E P E
N Q C I L F D D O V I I V H H U T
X H X L I L S A T G M E H C L N R
D O I B X P N M O C H W K O S N I
N E I C N F Q E G K C G V L O X L
T E C R J E R N R P H R C F G S F
U M R H S L V T A E E I T C N U F
X W T E L I D I F Q B A U H I W M
S N A E C C G L E R M M D M M M A
S G X Q F I I M R V O F A N A M D
O L W H I T R U E N Q T G L L F K
M O C V S A C B N F S U C O F O C
J F F P C T O V A L Q T M A Q R R
S L A F U I F N E F B D I C F E B
A A K I S E F B F F L U W E E L D
L P K T M A A F G

G

O C P M B F K O
Q D E N R F F L U I S T E R E N O
C R L E D P U M G L P P B O C C T
C O V S I R A U R B E F V H X F M
Q L M S J R N O X G S N E L Q S

FOTOGRAFEREN FELICITATIE FABRICEREN
FLUISTEREN FLAMBEREN FLITSPAAL
FUNDAMENT FAILLIET FEBRUARI
FLAMINGO FLAPDROL FANFARE
FITNESS FLIRTEN FLUWEEL
FUNCTIE FACTOR FAKKEL
FISCUS FYSIEK FABEL
FOCUS FOREL FUSIE
FAAM FEIT

Very hard

7 2 3 1

2 5 3

8 9

2 4 9

9 3 8 6

1 4 7

8 1

1 4 5

2 1 6 4

Puzzle #36428

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

Recept van de week
Lekkere hapjes voor de kerst (10 per hapje)
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In gesprek met: Toine van Schijndel 
Locatie: Beekerheide 35, Beek en Donk

Redacteur: Hans Kik 

“Auto’s zijn er om mee te rijden. Niet om je aan 
te ergeren. Daarom zorgt SARO Autobedrijf voor 
zorgeloze mobiliteit. Enerzijds wordt uw auto tip-
top onderhouden. Anderzijds biedt SARO dien-
sten die autorijden aantrekkelijker en goedkoper 
maken. Huren bijvoorbeeld scheelt aanmerkelijk 
in kosten”, vertelt Toine van Schijndel, directeur-
eigenaar.

Waarom is huren zo aantrekkelijk?
“Stel dat je in een gezin twee auto’s hebt. Eén wa-
gen wordt intensief gebruikt maar met de andere 
maak je nauwelijks kilometers. Wat doe je dan? Een 
rekensom leert dat het voordeliger is om de tweede 
auto de deur uit te doen en zo af en toe een wagen 
te huren. De vaste kosten vallen weg en je houdt 
aardig wat over. Dat tikt lekker aan.”

Wat zijn andere voordelen van huren?
“Een kleine auto is lekker compact. Ook qua kos-
tenplaatje. Maar hoe handig is zo’n model als je in 
de vakantie een vracht spullen mee wilt nemen? 
Dan red je het niet. Een stationwagon bijvoorbeeld 
biedt een zee aan ruimte. Dat extra volume is ge-
woon tijdelijk te huur: voor de vakantie of voor ie-
der andere moment als je groots moet inpakken. 
Het scheelt je een investering. Kun je de rest van 
het jaar weer rijden zoals je gewend bent.”

Wat biedt SARO aan huurmogelijkheden?
“Bij ons kun je huren van klein tot groot, van per-
sonenauto tot bedrijfswagen. Alle soorten en ma-
ten dus. Negen type auto’s staan hier startklaar. 
Ook een hybride. Alle wagens zijn nieuw, schoon 
en modern, en voldoen aan de milieunormen. De 
prijzen staan op de website en reserveren kan on-
line: voor een dag, week of een maand. Net wat je 
nodig hebt. De tarieven zijn scherp. Navigatie of 

kinderzitjes huren kan tegen een kleine meerprijs. 
Voor verhuur werken we samen met Autohopper, 
een no-nonsens bedrijf met 86 vestigingen in 
Nederland.”

En de accessoires?
“Ook dan hebben we veel te bieden. Denk aan 
dakkoffers als skiboxen en bagageboxen. Die zijn 
bij ons te huur. Evenals dakdragers. Voor nagenoeg 
ieder model hebben we dakdragers op de plank 
liggen. Montage gebeurt op de originele bevesti-
gingspunten door eigen specialisten. Fietsdragers 
en sneeuwkettingen zitten ook in ons assortiment. 
Uitsluitend kwaliteitsmerken. Het voordeel van hu-
ren? Je hoeft niet te investeren en thuis heb je geen 
spullen over de vloer. Opgeruimd staat netjes! Voor 
verhuur van accessoires is Topspace onze partner.”

De verhuurservice is een nieuwe vorm van dienst-
verlening. Is innoveren jouw tweede natuur?
“Innoveren is voor mij met de tijd meegaan. En dan 
wel op drie vlakken: technisch, commercieel en als 
ondernemer. Op technisch vlak volgen we opleidin-
gen in nieuwe technieken. Denk aan hybride auto’s. 
Daardoor kunnen we op hoog niveau meedraaien 
in onderhoud. Om commercieel te kunnen scoren 
duiken we in ontwikkelingen die veelbelovend zijn 
voor de toekomst. Dat betekent dat je je bijvoor-
beeld verdiept in mobiliteitsvraagstukken. En dan 
komt de ondernemer om de hoek kijken. Mensen 
hebben behoefte aan meer mobiliteit maar minder 
te besteden. Een onoverbrugbare tegenstelling? 
Kwestie van anders naar de werkelijkheid kijken en 
deze anders inrichten. Verhuur kan helpen om die 
brug te slaan.” 

“Overweeg je om langer met je auto door te rij-
den in plaats van een nieuwe aan te schaffen? Een 
onderhoudsplan voor auto’s vergroot de mobiliteit. 
Dit vergroot de bedrijfszekerheid van je auto en 
voorkomt onverwachte kosten terwijl je de kosten 
beter kunt spreiden.” 

Hoe gaan klantvriendelijkheid en dienstverlening 
voor jou samen?
“Ik help een klant zoals ik zelf graag geholpen wil 
worden. U rijdt… Wij zorgen voor de rest!”

SARO Autobedrijf
Beekerheide 35 5741 HB Beek en Donk
(0492) 38 20 80
info@autobedrijfsaro.nl
www.autobedrijfsaro.nl 

 Toine van Schijndel van SARO Autobedrijf

Wilt u uw bedrijf eens op een andere manier uitlichten? Neem vrijblijvend contact op met De MooiLaarbeekKrant voor de mogelijkheden. Tel. 06-36465721 of mail naar verkoop@mooilaarbeek.nl.

OP DE KOFFIE BIJ...  AUTOBEDRIJF SARO

Sfeervolle Winterbosfair in ‘Lichtjesbos’

“Het lijkt wel een sprookjesbos”
Redacteur: Thea Wich
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof   
    (Aarle-Rixtel)

Aarle-Rixtel – Jong en oud vermaak-
te zich zondagmiddag in het prach-
tig verlichte kerstbomenbos van de 
familie Schuurmans gelegen aan 
Scheepstal 3, aan de weg van Aarle-
Rixtel naar Bakel. Daar vond tussen 
12.00 en 19.00 uur de tweede edi-
tie plaats van de Winterbosfair, ge-
organiseerd door Angelique Smits 
uit Stiphout en Ellen van Bakel uit 
Aarle-Rixtel.

Sfeervol
Het talrijke publiek, warm aange-
kleed vanwege een gure wind, kon 
tijdens deze sfeervolle Winterbosfair 
genieten van 22 kraampjes en en-
kele blokhutjes met een zeer divers 
aanbod. Zo waren er mooi aange-
klede kraampjes met handgemaakte 
sieraden, vilten hoedjes, fleurige 
serviezen, kerstversiering, noten 

en olijven. Deze stonden verspreid, 
door het met ontelbare lichtjes ver-
sierde bos, opgesteld. Daartussen 
bevonden zich de kerstbomen van 
de familie Schuurmans, mooi ge-
sorteerd op soort en maat. Kinderen 
konden in een heus ‘Engelenbos’ 
via een idyllisch paadje op bezoek 
bij een echt engeltje. Bezoekers die 
last kregen van de kou, warmden 
zich met koffie, soep of glühwein bij 
de diverse houtkachels en vuurkor-
ven. Het talrijke publiek genoot met 
volle teugen. Bezoekster mevrouw 
Hoevenaars uit Beek en Donk: 
“Wij vinden het hier heel leuk. 
Onvoorstelbaar hoe mooi het hier 
is.” Ook haar echtgenoot was erg 
te spreken over de gehele ambiance: 
“De locatie is prachtig en er is van 
alles wat. Je kunt zelf koffie pakken 
en lekker bij het haardvuur zitten. 
Een echte wintersfeer.” Bezoekster 
Emilie Koolen uit Aarle-Rixtel: “Het 
doet me een beetje denken aan een 
echte ouderwetse Kerstsfeer.”

Standhouders
Ook deelnemende standhouders 
zijn zeer positief. Jordie Watervoort 
van koffiebranderij Straat Magellaan 
uit Aarle-Rixtel: “Het is vooral heel 
gezellig. De sfeer is goed.” Emmy 
en Lisette van Emmy’s mode uit 
Lieshout zijn erg enthousiast over 
de locatie: “Het is net een sprook-
jesbos.”

Idee
“We liepen al langer met het 
Winterbosfair-idee rond maar vo-
rig jaar dachten we: nu gaan we 
het organiseren”, aldus Angelique 
Smits die, samen met Ellen van 
Bakel, initiatiefneemster en organi-
sator is van dit evenement: “Toen 

we deze perfecte locatie zagen en 
Kitty volmondig ‘ja’ zei tegen ons 
plan, konden we aan de slag. We 
kozen de naam Winterbosfair om-
dat we een knipoog willen maken 
naar de Kerst maar er niet al te veel 
nadruk op willen leggen. Iedereen 
was zo enthousiast over de eerste 
editie dat we besloten om er dit jaar 
een vervolg aan te geven.”

Traditie
Eigenaresse Kitty Schuurmans heeft 
het druk. Haar trouwe klanten wil-
len allemaal worden voorzien van 
een kerstboom: “Het ‘Lichtjesbos’ 
bestaat al zeker dertig jaar. Mensen 
die hier vroeger als kind kwamen, 
komen nu met hun kinderen. 

Mensen komen hier ook voor de 
gezelligheid en de traditie.” De 
fair sluit hier volgens haar goed bij 
aan: “Bezoekers komen hier voor 
een boom maar kunnen ook allerlei 
kraampjes bekijken. Dat is leuk voor 
de mensen.”

Kerstman
“Hoho, hoho”, daar komt de 
Kerstman, gestoken in prachtig pak 
en met weelderige baard en haar-
dos. Ook hij is een trouwe klant van 
het ‘Lichtjesbos’: “Ik kom hier al 
25 jaar. Dit jaar vind ik het wel wat 
groentjes hier. Ik had het liever wat 
witter gezien.”
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Locatie: Beek en Donk
Waterhoenlaan 2a
Beek en Donk
0492 - 46 33 97

Wij zijn ook ’s avonds en op zaterdag open!

Ouderen willen langer zelfstandig 
wonen. Maar als je moeite 
met lopen hebt, hartfalen hebt 
of Parkinson, sta je voor een 
uitdaging: “Hoe kan ik mijn 
dagelijkse dingen blijven doen?” 
Geriatrie fysiotherapie geeft een 
steuntje in de rug. Marjan Reusien 
en Judith Swinkels, Kemps en Rijf, 
doen een boekje open over hun 
specialisme.

Complex ziektebeeld
“We worden allemaal ouder”, 
vertelt Marjan Reusien. “Maar 

oud worden gaat vaak samen met 
meerdere ziektebeelden die door 
elkaar lopen. Denk bijvoorbeeld aan 
opa of oma die een herseninfarct 
heeft gehad en na een verblijf 
in het ziekenhuis te zwak is om 
te lopen. En dat in combinatie 
met een beginnende dementie. 
Dan heb je te maken met een 
complex ziektebeeld. Met meer 
symptomen, meer zorgverleners 
en meer medicijnen.”

Wat kan nog wel
Judith Swinkels: “Geriatrie 
fysiotherapie richt zich op 
kwetsbare ouderen met een hoge 
leeftijd. In beweging blijven is 
belangrijk. Evenals de dagelijkse 
dingen kunnen blijven doen. 
Geriatrie fysiotherapie speelt daar 

naadloos op in. Wij kijken van 
nature verder dan naar een klacht 
alleen. En we richten ons op wat 
een oudere nog wél kan. Zo helpen 
we de een met traplopen, de ander 
met uit bed stappen. Thuis met 
de rollator omgaan is een ander 
voorbeeld.”

Mobiel en zelfstandig
Marjan Reusien: “Langzaam maar 
zeker kun je minder lopen, minder 
goed bewegen en minder snel de 
dagelijkse dingen doen. Hoe ga je 
daarmee om? Hoe win je terrein 
terug en kom je weer op krachten? 
Wij geven therapie die mensen in 
staat stelt om mobiel en zelfstandig 
te blijven. Voor ouderen met 
hetzelfde ziektebeeld geven we 
groepstherapie. Voor senioren die 
lekker willen bewegen zijn we een 
alternatief voor de sportschool.”

Ook aan huis
Judith Swinkels: “Bij onze aanpak 
houden we er rekening mee dat 
ouderen minder mobiel zijn. 
Daarom geven we niet alleen 

therapie in onze praktijk maar ook 
bij mensen aan huis. De aanpak 
hangt helemaal af van de situatie 
en de persoon.” 

Valtraining en meer
“Valtraining is momenteel 
populair,” vervolgt Judith. “Niet 
verwonderlijk. Nogal wat ouderen 
belanden onbedoeld op de grond 
en breken onnodig een arm of 
een been. Op vallen kun je je 
voorbereiden. Ouderen leren zich 
schrap zetten. Ze worden letterlijk 
getraind in vallen. Op de mat 
leren ze valtechnieken toepassen. 
Evenwicht, kracht en conditie 
komen eveneens aan de orde.”

Netwerk van kennis
“Als de ouderdom met gebreken 
komt, moet je komen met de 

nieuwste kennis”, vertellen Judith 
en Marjan. “Wij zitten dan ook 
in verschillende netwerken: voor 
Parkinson, MS en geriatrie.  Zo’n 
netwerkt werkt. Het is een bron 
van kennis. Door korte lijnen en 
een uniforme werkwijze kun je snel 
schakelen. Het geeft enorm veel 
voldoening om te zien dat ouderen 
weer kunnen doen wat ze gewend 
waren.”

Ik hoefde niet lang na te denken 
toen me werd gevraagd als 
ergotherapeute deel te nemen 
aan het Paramedisch Centrum 
Laarbeek. 

Als ergotherapeute heb je 
vaak te maken met andere 
hulpverleners. Het is fijn als die 
in hetzelfde centrum gehuisvest 
zijn. Hier voelde het meteen als 
een warm bad; iedereen gaat 
heel prettig en open met elkaar 
om.

Voortgang in de behandeling 
kun je meteen met elkaar 
bespreken. Die korte lijntjes 
voor een zo goed mogelijke 
samenwerking dicht bij huis zijn 
heel goed voor onze cliënten.

Als ergotherapeut heb ik, 
vind ik, nog altijd het leukste 
beroep. Je komt heel dicht bij 
je medemens; de behandeling 
is bijna altijd aan huis en is 
praktisch.

Mensen kunnen problemen 
hebben met allerlei dagelijkse 
handelingen. Ik probeer erach-
ter te komen waar men moeite 
mee heeft en waarom.

Waardoor kan iemand zich niet 
meer zelfstandig douchen? 
Kan hij dat door training lat-
er misschien weer wel?  Waar 
ligt precies het probleem? Kan 
iemand niet lang staan, voelt 
hij het warme of koude water 
niet,  weet iemand bijvoorbeeld 

door een beroerte niet meer 
hóe het moet? Zo zie je dat 
een probleem meerdere oorza-
ken kan hebben. Het oplossen 
ervan kan bijvoorbeeld door fy-
siotherapie (langer veilig staan), 
een hulpmiddel gebruiken  
(douchekrukje), of misschien 
wil diegene wel hulp van echt-
genoot of wijkverzorging.

Bij reumatische klachten kan 
het zijn dat ik mensen leer beter 
om te gaan met hun gewrichten. 
Daarbij geef ik adviezen gericht 
op de dagelijkse bezigheden 
die men belangrijk vindt, en 
hoe daarbij de gewrichten 
zo goed mogelijk beschermd 
kunnen worden. Zo gaan we 
bijvoorbeeld tuinieren, fietsen 

of groente snijden.

Als het nodig is, bekijken we 
samen of een hulpmiddel 
meerwaarde biedt.

Het geeft me enorm veel 
voldoening als iemand weer 
een bepaalde zelfstandigheid 
heeft bereikt.

Voor ergotherapie kunt u direct 
contact met mij opnemen: 
Karen van der Muuren, tel:  
06-19718264

Als het nodig is, bekijken we 
samen of een hulpmiddel 

Het geeft me enorm veel 
voldoening als iemand weer 
een bepaalde zelfstandigheid 

Voor ergotherapie kunt u direct 
contact met mij opnemen: 
Karen van der Muuren, tel: 

Geriatrie fysiotherapie
Gezond en zelfstandig oud worden

Ergotherapie Van der Muuren

Karen van der Muuren

Judith Swinkels

Marjan ReusienMarjan Reusien

“Voor ouderen die 
minder mobiel zijn, 

geven we therapie aan 
huis.”

“Het is fijn om te zien 
dat ouderen weer 

kunnen doen wat ze 
gewend waren.”
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Redacteur: Jac Babin 

Deze week is het de beurt aan Nelleke 
Brzoskowski, weliswaar woonachtig in 
Bakel, maar van 1980 tot 1993, woonde 
Nelleke in Beek en Donk. Vanaf 1979  
was Nelleke zeer succesvol als zangeres 
van de George Baker Selection, waar-
mee zij vele hits scoorde. De wereldhit  
Una Paloma Blanca, is daarvan de be-
kendste. Na 1997 werd het een beetje 
stil rondom Nelleke. Reden voor De 
MooiLaarbeekKrant om haar op te zoe-
ken en te informeren hoe het nou met 
haar is.

Brabants
“Ja, de naam Brzoskowski is dan van 
oorsprong wel Pools, maar ik ben een 
geboren en getogen Brabantse”, lacht 
Nelleke. Sinds 1996 woont ze weer in 
haar geboortedorp Bakel. In 1997 is ze 
getrouwd met Stan van Kollenburg. Nel-
leke heeft één dochter, Lisa, uit een eer-
dere relatie. “In februari word ik oma”, 
onthult ze. “Daar verheug ik me heel erg 
op.”

Een lange zangcarrière in een notendop
Haar zangcarrière begon al toen ze ze-
ven jaar was. Op haar twaalfde, schreef 
zij haar eerste liedje: ‘Mijn Dorpje’. Tus-
sen haar twaalfde en haar zestiende, 
toerde Nelleke met haar familie door 
het land onder de naam ‘The song of 
the family’. 

Op eenentwintigjarige leeftijd werd zij 
door George Baker gevraagd als zange-
res voor zijn groep ‘The George Baker 
Selection’. Nelleke heeft twaalf jaren ge-
zongen in deze groep. Met deze groep  
scoorde ze de ene hit na de andere. De 
bekendsten zijn wel ‘Una Paloma Blan-
ca’ en ‘Santa Lucia by night’, wereldhits. 
“Het was een prachtige tijd”, mijmert 
Nelleke. “Reizen over de hele wereld, 
Hawaiï, Sri Lanka, noem maar op. Maar 
ook, geen sociaal leven, geen thuis, al-
tijd hollen en nooit stilstaan.” 

Beek en Donk
Op het hoogtepunt van haar carrière, 
woonde Nelleke in Beek en Donk. “Ik 
was maar zelden thuis”, zegt Nelleke. 
“Toch vond ik het fijn wonen in Beek 
en Donk. Ik herinner me dat ik eens een 
optreden verzorgd heb in het ontmoe-
tingscentrum achter het gemeentehuis. 
Een optreden, samen met de harmonie 
en de boerenkapel. Ik heb toen lied-
jes uit de musical ‘Cats’ gezongen en 
ik meen ook ‘Hava Nagilla’. Na afloop 
kreeg ik, in eigen dorp, een staande 
ovatie. Ik krijg opnieuw kippenvel als ik 
daaraan terugdenk!”

Verkeersongeval
In 1997 raakt Nelleke buiten haar 
schuld betrokken bij een verschrikkelijk 
verkeersongeval. De revalidatie duurde 
meer dan een jaar. “Daarna had ik nog 
wel mijn stem, maar geen energie om 
op te treden”, zegt Nelleke. “Tijdens 

die zwarte periode is Nelleke positief 
gebleven. Ze is zich met haar prachtige 
sopraanstem gaan toeleggen op klas-
sieke muziek met enkele optredens per 
jaar: De Matteus Passion, Het Requiem 
van Mozart en het Requiem van Verdi. 
Ze schreef en zong troostliederen. Ze 
schreef een eigen latijns ‘Ave Maria’ en 
er kwam ook nog een CD getiteld ‘Be-
waar mijn beeld’.

Hoe is het nou met Nelleke 
“Natuurlijk mis ik de aandacht uit de 
George Baker-periode wel een beetje”, 
vertrouwt  Nelleke aan De MooiLaar-
beekKrant toe. “Maar van de andere 
kant, de periode waar ik nu in verkeer, 
heeft ook veel om van te genieten: Ik 
heb mijn dochter zien opgroeien. Ik ben 
gelukkig met mijn mijn man. Mijn 92-ja-
rige moeder woont om de hoek. Ik zie 
verlangend uit naar de geboorte van ons 
kleinkind. Ik geniet van klassieke muziek. 
Wat wil je eigenlijk nog meer?”, vraagt 
Nelleke zich hardop af.

“Toch vond ik het fijn wonen in Beek 
en Donk. Ik herinner me dat ik eens een 
optreden verzorgd heb in het ontmoe-
tingscentrum achter het gemeentehuis. 
Een optreden, samen met de harmonie 
en de boerenkapel. Ik heb toen lied-
jes uit de musical ‘Cats’ gezongen en 
ik meen ook ‘Hava Nagilla’. Na afloop 
kreeg ik, in eigen dorp, een staande 
ovatie. Ik krijg opnieuw kippenvel als ik 
daaraan terugdenk!”

Verkeersongeval
In 1997 raakt Nelleke buiten haar 
schuld betrokken bij een verschrikkelijk 
verkeersongeval. De revalidatie duurde 
meer dan een jaar. “Daarna had ik nog 
wel mijn stem, maar geen energie om 
op te treden”, zegt Nelleke. “Tijdens 

Bijzonder Mooi

Nelleke zich hardop af.

Een lange zangcarrière in een notendop
Haar zangcarrière begon al toen ze ze-
ven jaar was. Op haar twaalfde, schreef 
zij haar eerste liedje: ‘Mijn Dorpje’. Tus-
sen haar twaalfde en haar zestiende, 
toerde Nelleke met haar familie door 
het land onder de naam ‘The song of 

die zwarte periode is Nelleke positief 

Praktijk Annemie voor voetverzorging en massages
Pedicure 
Ontspanningsmassage 
Chinflex®voet/beenmassage 
Sabaaydi kruidenstempelmassage
Thaise voetmassage 

Ook leuk om cadeau te geven

Annemie van de Burgt-Bekkers 
Orchideestraat 5 | Beek en Donk 
06-21238619/0492-464122

Lid:

Van WettenKappersschool    
Is het kappersvak geschikt voor jou?

Kerkstraat 10, Beek en Donk       |       0492-461255       |       www.kappersschoolvanwetten.nl

De avondopleidingen 2015

starten medio januari

Eugenie van VijfeijkenRaagtenstraat 4 Beek en Donk06-27179488www.schoonheidssaloneugenie.nl

Dr. Hauschka cosmetica, een warme aanbeveling voor de feestdagen

Bijzonder MooiBijzonder MooiBijzonder MooiBijzonder MooiBijzonder MooiBijzonder MooiBijzonder MooiBijzonder MooiBijzonder MooiBijzonder Mooi

Vogelenzang 30, Lieshout
06 22744596

Eefje’s Nagelstudio

www.eefjesnagelstudio.nl
Eefje Ruwers-Timmers

Bijzonder MooiBijzonder MooiBijzonder MooiBijzonder MooiBijzonder MooiBijzonder MooiBijzonder Mooi

   

 

Liederentafel in Zonnetij
Aarle-Rixtel - ViERBINDEN houdt 
op zondagmiddag 21 december 
een meezingmiddag onder het 
motto: ‘Wij komen te samen’ voor 
een kerstsamenzang met liederen-
tafel ‘t Zonnetje. 

Deze meezingmiddag vindt 
plaats in de ontmoetingsruimte 
van Zonnetij, gelegen aan de 

Heindertweg 87 te Aarle-Rixtel. Er 
wordt gezongen onder begeleiding 
van het eigen orkest ‘Sunshine’, uit 
kerstbundels die voor u aanwezig 
zijn. Iedereen is van harte welkom, 
aanvang 14.00 uur. De zaal is open 
vanaf 13.30 uur en de toegang is 
gratis.

Haardjesland is voor haar showroom in Beek en Donk op 
zoek naar een weekendhulp die ons kan bij staan met de 
verkoop in onze showroom. Tevens behoort magazijnwerk 
en kantoorwerk ook tot de werkzaamheden.

Leeftijd vanaf 20 jaar.

Sollicitaties kunnen naar sollicitatie@haardjesland.nl

Haardjesland zoekt

weekendhulp / vakantiekracht.

www.haardjesland.nl het adres voor uw sfeerhaard

Rikken en Jokeren KBO Mariahout 
Mariahout – Bij de Pelgrim worden op 
donderdag 11 en 18 december weer 
rik- en jokeravonden gehouden door 
de KBO. 

Er zijn mooie prijzen te winnen en ook 
niet-leden zijn van harte welkom om 
mee te komen spelen. De avonden be-
ginnen om 20.00 uur.

Uitgeblust?

Laat je verwennen!
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NaamNaam::

Knip onderstaande bon uit en lever deze vóór zaterdag 19 december 16.00 uur in bij één van de 
deelnemende winkeliers van Beekvlied! Op maandag verzamelen de winkeliers alle krantenbonnen en worden 
er maar liefst 34 winnaars getrokken. Je kunt hierbij een waardebon van €25,00 van één van 
de deelnemende winkels winnen. Maandag 21 december vindt om 16.00 uur de uitreiking plaats bij Annie van 
Lankveld. De winnaars worden op die dag telefonisch hierover geïnformeerd.

De
BEEK EN DONK • AARLE-RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT

MooiLaarbeek

krantUw kwaliteitsbakker

Lieshout          T. 0499-422976

Gildeslager 
Brouwers

WAARDEBONWAARDEBONWAARDEBONWAARDEBONWAARDEBONWAARDEBONWAARDEBONWAARDEBONWoonplaats:Woonplaats:WAARDEBONWoonplaats:Woonplaats:

Telefoon:Telefoon:WAARDEBONTelefoon:Telefoon:

Prijzenloterij op het Heuvelplein

Naam

Woonplaats

Telefoon

E-mailadres€ 25,-
Drogisterij

34 gelukkige winnaars bij prijzenloterij Heuvelplein 

Redacteur: Nikki Barten
Fotograaf: Nikki Barten

Beek en Donk - De fotostudio van 
Willie Brouwers - Lucky Pictures - 
was maandagmiddag om 16.00 uur 
flink gevuld. Niet met mensen die 
op de foto gingen, maar met inwo-
ners die een prijs gewonnen hadden. 
Ruim dertig mensen werden maan-
dagmiddag opgebeld met de mede-
deling dat ze hun prijs ‘s middags 
op konden komen halen. Van alle 
17 deelnemende ondernemers van 
Winkeliersvereniging Beekvlied wer-
den per bedrijf twee waardebonnen 
van €25,00 weggegeven. 

Prijzenloterij
In De MooiLaarbeekKrant van 
twee weken geleden stond een 
uitknipbon. Deze kon bij één van 
de 17 deelnemende winkeliers 
worden ingeleverd. Het bestuur 
van Beekvlied trok hier maandag 
34 winnaars uit, die allemaal een 
waardebon van één van de winke-
liers wonnen. 

Nieuwe actie
Ook deze week vind je - zie hier-
onder - weer een uitknipbon van 
Winkeliersvereniging Beekvlied in 
de krant. Ook deze bon kan weer 
bij één van de deelnemende win-
keliers worden overhandigd. Ben 

je aan het winkelen en twijfel je 
over waar je hem in kan leveren? 
De leden van Beekvlied hebben 
allemaal een A4-papier op de ruit 
hangen, waarop staat dat zij deel-
nemer van de prijzenloterij van het 
Heuvelplein zijn. 

De bonnen kunnen tot maandag 
22 december worden ingeleverd. 
‘s Middags vindt dan de tweede - 
en tevens laatste - uitreiking plaats 
van opnieuw 34 waardebonnen 
t.w.v. €25,00 per stuk. Ben jij één 
van die winnaars? Dan word je op 
maandag de 22ste gebeld door het 
bestuur van Beekvlied.

Fotograaf Willie Brouwers overhandigt een waardebon aan één van de winnaars

Marian van den Berg, bestuurslid Beekvlied, maakt 
één van de winnaressen blij met een waardebon  

VKS Autoservice

Bosch Car Service
compleet, goed en betrouwbaar

‘Niet zomaar repareren, maar altijd eerst een offerte’

Winterbanden verkoop
Montage + opslag

De Stater 6 | Lieshout | www.vksauto.nl | 0499-423296
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Gratis taart voor de jarige!

Stuur een foto van de jarige naar 
prijsvraag@mooilaarbeek.nl en maak kans op 

een gratis taart. De taart is af te halen op 
onderstaand adres, op vertoon van deze 

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!
Pr ofi cia

t 

Jarige Van De Week:

Sharon Hagelaars 

MOOI IN CONTACT
Ik ben sinds een jaar weduwe (52 jaar) en 
ben erachter dat ik graag weer een  maatje 
zou willen hebben. Ik krijg en geef graag 
op zijn tijd een knuffel of een aai over de 
bol. Ik hou van een goed gesprek en een 
glaasje wijn bij de open haard op zijn tijd is 
ook fi jn. Verder ben ik spontaan en vrien-
delijk. Brief onder nummer 11121 – Heu-
velplein 3, 5741 JH, Beek en Donk

BEL DE SPECIALIST
RIOOLONTSTOPPINGEN o.a. keuken, 
badkamer, toilet en dakgoten. Vervangen 
oude riolering, reinigen dakgoten. RISERO 
Rioolservice. Willy van der Rijt. Tel. 0413-
206181 Mob. 06-10025295 www.risero.nl

AANGEBODEN
Nette jongeman van 13 jaar is op zoek 
naar een oppasadres. Tel. 06-15637666

GEVONDEN
Op 15 november is een fi etsensleutel 
gevonden met een kleine sleutel eraan, op 
de begraafplaats in Beek. Af te halen bij 
kantoor De MooiLaarbeekKrant.

Gevonden in de buurt van ’t Otterke (B en 
D): kinderzonnebril, groen met geel. Tel. 
0492-330651

3 (roestige) sleutels gevonden met klein 
zwart bandje/riempje nabij Kappersschool 
van Wetten, Kerkstraat Beek en Donk. Af te 
halen bij kantoor De MooiLaarbeekKrant.

Witte envelop gevonden op hoek IJsweg-
Lage Heesweg (6 dec.). Marit mag contact 
opnemen met ons via tel. 0492-462823

GEVRAAGD
V+V Handelsonderneming, het adres voor 
het ophalen van alle bruikbare spullen, ge-
bruikte en partijgoederen, woning/boedel-
ontruiming, oud ijzer en metalen, defecte 
elektro en ook inkoop spullen + partijen 
ijzer. De Esdoorn 4. Tel. 0492-464791 of 
Mob. 06-30615708

Te koop gevraagd: marktspullen, antiek, 
klokken, beelden, kleingoed zolderoprui-
mingen, etc. Tel. 06-13208306

Gratis ophalen van uw oud ijzer, accu’s, 
tv’s, kabels, computers, zonnebanken, 
elektronica, fi etsen, witgoed, bruingoed, 
zink, lood etc. OHD Tel. 06-11070700

Kringloopwinkel Laarbeek haalt nog altijd 
zoals vanouds uw gebruikte goederen op. 
Bellen naar 0492-368747. Winkel open van 
ma. t/m za. 9.00 – 16.00 uur. Leije 6, Gemert

Gezocht: kortingscheques Goossens 
wonen en slapen minimale waarde 
€100,00. Mail en ik doe u een aannemelijk 
bod! a.m.vanbeusichem@gmail.com

Gevraagd: 2 Betonmultiplex platen, 18 
mm, mogen gebruikt zijn. Tel. 0499-
422121

Weiland te huur gevraagd in directe om-
geving Laarbeek. Tel. 06-22849257

Te koop gevraagd; landbouwmachines. 
O.a. Schudder, hark, maaier, ploeg, mest-
tank, weisleep, maiszaaimachine, tractor en 
vee/paardentrailer, etc. Tel. 06-19076959

TE HUUR
Woonruimte te huur vanaf 1 januari 2015 
in Lieshout. Tel. 06-51221615

Te Huur: Mooi droge ruime garagebox/
opslagruimte in Beek en Donk, gelegen op 
pleintje tussen Rietzangerlaan 1 en Lijster-
laan 2. Voor inlichtingen, tel. 06-22107517

Te huur, zelfstandige (tijdelijke) woonruim-
te, gelegen in het buitengebied van Bakel. 
Tel. 06-19076959

TE KOOP
Tafellamp, 3 laven van de Efteling, kleine ste-
reotoren met 2 boxen van JVC, magnetron, 
steengrill (8 pers.). boeddhaschilderij (ver-
licht), koffi ezetapparaat, rieten rotanstoel 
met kussen, grote ronde klok en koelbox met 
Grolsch erop. Alles z.g.a.n. Tel. 06-53756565

Te koop, poppenwagen 3 in 1, z.g.a.n. 
€20,00. Tel. 0492-461130

Te koop: set 4 winterbanden 165/70 R14 met 
velg 4 gaats. €250,00. Tel. 0499-422646

Aanhanger voor de fi ets. Ideaal om te gaan 
vissen. 80x50 cm. 16 cm diep. Step. Cruiser. 
Kleur: zilver, 26 inch wielmaat. 06-22347979

4 z.g.a.n. originele Volvo S60/V70  licht-
metalen velgen met Vredestein Snowtrac 
winterbanden Bandenmaat 205/55/R16 
91H M&S. Tel. 0492-330651

Kerkstoelen, originele antieke ca. 180 jaar 
oud. €25,00 per stuk. Tel. 0499-422121

Te koop jonge poesjes tegen een kleine 
vergoeding. Tel. 06-22849257

Het is nu tijd om te planten: Winterviolen, 
coniferen, heesters, vaste planten volop 
in voorraad. Alle soorten fruit-, laan en 
parkbomen. Groencentrum van Heesch, 
Kerkdijk-zuid 7b, Sint-Oedenrode

Originele DéDé Danceballet kleding maat 
152. 10-12 jaar. Zwarte Broek met roze band, 
zwart balletpakje, roze beenwarmers. Com-
plete set €15,00. Tel. 06-13051510 

VERLOREN
Sleutelbos verloren op 28 nov. tussen 
Donkse en Beekse Brug (fi ets-/wandelpad 
Paardendijk). Bosje met 3 sleutels en een 
staafje van KWF. Tel. 06-50227632

Deel gehoorapparaat verloren op don-
derdag 27 november tussen ’t Oude Raad-
huis en het Berkendijkje. Wil de vinder 
a.u.b. bellen met tel. 0492-382763

OOZOO horloge (met bruine band) verloren, 
woensdagmiddag 3 december tussen het Heuvel-
plein en Zaagmolenweg (Beek en Donk). Gevon-
den? Bel naar redactie MooiLaarbeek: 0492-832182

 
Zwarte Samsung Core (telefoon) verloren, 
omgeving Nachtegaallaan (Beek en Donk). 
Wil de vinder contact opnemen met tel. 
06-15637666

info@mooilaarbeek.nl tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?Wilt u iets verkopen, bent u iets verloren of 

op zoek naar iets? Meld uw zoekertje (max. 
20 woorden) aan via info@mooilaarbeek.nl. 
Een commercieel zoekertje plaatst u al vanaf 

€5,00 excl. BTW, per plaatsing.

Hallo allemaal, 

Mijn naam is Sander Vissia. Ik 
ben voor de derde keer, en op-
nieuw voor een aantal maan-
den, afgereisd naar Zuid-Afrika. 
Ondanks verschillende pogin-
gen samen te komen met Amy 
Verhoeven - die hier woont en 
regelmatig ook iets voor deze 
rubriek schrijft - is het ons he-
laas niet gelukt. We wilden sa-
men iets schrijven, maar wellicht 
dat dit ooit op een later moment 
nog ooit komt. 

Degenen die in Afrika geweest 
zijn, zullen het met me eens 
zijn als ik zeg dat Afrika onder 
je huid gaat zitten en je steeds 

weer terug wilt naar dit fasci-
nerend continent. Dit is voor 
mij nu al de 3e keer, dat ik voor 
langere tijd terug ben in Zuid-
Afrika en Botswana. Momenteel 
loop ik stage voor mijn master 
Forest and Nature Conserva-
tion en kijk ik naar het conflict 
tussen de predators van Kruger 
National Park (leeuwen, luipaar-
den, cheetahs, wilde honden, 
hyenas)  en de veehouders in 
Welverdiend (een klein dorpje 
grenzend aan Kruger). Ik wil de 
mening weten van deze mensen 
over deze gevaarlijke dieren die 
hun vee doden, en in het verle-
den zelfs mensen, en bepaalde 
ervaringen, die dit kunnen beïn-
vloeden. 

Mensen die al vee ver-
loren hebben, zijn waar-
schijnlijk negatiever dan 
mensen die dit niet heb-
ben ervaren. Misschien 
is scholing erg belangrijk 
of maakt leeftijd een ver-
schil? Al deze dingen, en 
meer, neem ik in over-
weging en via interviews 
en vragenlijsten hoop ik 
goede resultaten te krij-
gen. Het gaat de goede 
kant op, iemand die 
werkt voor Mpumalanga 
(provincie in Zuid-Afrika) 
wetenschappelijk onder-
zoek, heeft al contact 
opgenomen en gezegd 

dat hij erg geïnteresseerd is in 
de uitkomsten van mijn rapport! 

Naast studeren en onderzoek 
heb ik ook tijd om andere dingen 
te doen. De afgelopen 3 weken 
heb ik al gereisd met een vriend, 
Kaapstad goed verkend (cage-
diving, surfen, wine-tasting, en 
toeristische plekjes bezoeken 
(tafelberg, etc) en daarna nog 
een goede week kamperen met 
een 4wheel drive met een tentje 
bovenop de auto in Botswana. 
Hyena’s op twee meter afstand 
van waar we zaten, leeuwen die 
‘s nachts door het kamp lopen 
op 5 meter afstand van waar 
we sliepen, geweldig. En de ko-
mende weken ga ik nog meer 
reizen in Zuid-Afrika. Wat een 
leven heb ik toch :D 

Groetjes uit het warme en zon-
nige Zuid-Afrika!

Sander Vissia 

Luchtpost

Zuid Afrika

Ook een 
familiebericht plaatsen?

Mail: 
info@mooilaarbeek.nl

vanaf €19,95

Luchtpost

Gefeliciteerd Rudy!

Voor het betere 
onderhoud

De Stater 38
Lieshout
0499-421537
www.BitechLieshout.nl

Hans Vogels, 06-33207267
www.laagdrempeligadvies.nl

Je bent Jong en heb je een 
“nieuwe” baan of functie.

Vind school niet leuk
Je hebt zoveel vragen

 Ik kan je adviseren en coachen
Zonder tussenkomst van je 

werkgever en ouders.

GEFELICITEERd IRIS!

UW ZORG, ONZE BORG

Verzekeringen - Hypotheken - Financieringen - RegioBank - Makelaardij
Vestigingen te Sint-Oedenrode, Beek en Donk,  Schijndel, Boxtel en Veghel

www.vkgroep.nl

Kapelstraat 25C - 5741 CB Beek en Donk
Tel: 0492-462783

ZORG VERZEKERING
De basiszorgverzekering

vanaf €72,71 per maand
De premies zijn incl. collecti viteitskorti ng

Deze korti ng geldt ook voor uw aanvullende verzekering

Kijk voor een onafh ankelijk vergelijk op onze site
www.vkgroep.nl

u kunt ook alti jd een afspraak maken met een van onze adviseurs
wij helpen u graag
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Zowel voor aankoop als verkoop van uw woning kunt u ons bellen 

voor een kosteloos en vrijblijvend advies!

VERKOCHT

AANGEKOCHT

Heuvelplein 28   Beek en Donk   0492-338170   www.trielingjacobs.nl

Berkendijkje 21 Beek en Donk

Bosrand 19 Lieshout 

Gun uw spaargeld
een mooie rente

Koek & Zopie

Spaar € 750 en krijg twee winterse soepkommen cadeau*

Van Moll Financiële Diensten
Dorpsstraat 66
5735 EE AARLE-RIXTEL
T 0492 - 38 13 99
E info@vanmoll.nu
I www.vanmoll.nu

*
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Winnaar actie Emté en Efteling

Mevrouw de Jong en haar kleinzoon ontvangen de prijs in de Emté

Beek en Donk – Supermarkt Emté 
heeft samen met de Efteling een 
Facebookactie gehouden. 

Eén van de gelukkige winnaars is 
Mevrouw de Jong uit Laarbeek. 
Zij won hiermee een groot Efteling 
pakket voor haar kleinzoon. De 
kleinzoon werd hiermee verrast 
in de Emté supermarkt in Beek en 
Donk.VERTAAL- EN TEKSTBUREAU

Voor al uw vertalingen en 
Nederlandstalige producties…

PHAFFSTRAAT 23

AARLE-RIXTEL
06-38 91 44 77
WWW.MMTAALTEKST.COM

APK-actie bij AUTO CORSTEN

www.autocorsten.nl    Mariastraat 64, Mariahout    0499 422 176

Inclusief 
viergastest/roetmeting en 
RDW-afmeldkosten€ 29,95

Jaarlijkse Kerstinn bij Tienerwerk Cendra 

Aarle-Rixtel – Tienerwerk Cendra 
houdt op woensdag 17 december haar 
jaarlijkse Kerst-inn. Dit wordt gevierd 
met kleine hapjes en een gezellig 
kampvuur buiten en vindt plaats van 
13.30 tot 22.30 uur. 

De tieners willen u verwelkomen in 
hun eigen clubgebouw. Cendra stelt 
uw bezoek zeer op prijs en nodigt 
daarom iedereen uit om even binnen 
te lopen voor een kopje koffie of thee.
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1.19
  

speciale 
aanbieding

2.99
  

speciale 
aanbieding

0.79
  

speciale 
aanbieding

0.99
  

speciale 
aanbieding

2.59
  

speciale 
aanbieding

1 KG

9 STUKS

320 G 500 G

1.5 KG

2.99
v   van 3.29

0.89
v   van 0.95

1.49
v   van 1.59

1.99
v   van 2.19

0.69
v   van 0.75

2.89
v   van 3.19

4.991.99

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

VOORDEELVOORDEEL
WEEKEND

* Aanbiedingen geldig van 12 t/m 14 december.

** Geldig t/m zondag 14-12-2014.

Voordelige bloemen

PRIJSVERLAGINGEN

Zoete 
aardappelen*

Roomboter
krentenbolletjes*

Gieser 
Wildeman 
stoofperen*

Magere 
varkenslapjes*Rosbiefl apjes* 

Noorse zalm Kriel-
aardappeltjes

Parmezaanse 
kaas

Spuitbus room Koelvers 
sinaasappelsap

Mager half-om-
half gehakt*

Lengte 40 cm, 
max. 24 stelen 
of lengte 50 cm, 
max. 14 stelen.

Rozen**

Lengte 50 cm.

Boeket**

Gemeente en woningstichting 
ontbinden overeenkomst 

‘De taal van toen’ op de Arleniusda

Laarbeek - Woningstichting Laarbeek (Wsl) 
start op korte termijn met de bouw van 52 
woningen in Lieshout en Mariahout, maar 
ziet op de lange termijn af van de bouw van 
woningen in Donk en in Beek. Deze locaties 
kunnen door de gemeente zelf ontwikkeld 
worden. Voor het afzien van de bouwplan-
nen door de Woningstichting in Donk en Beek 
ontvangt de gemeente een schadevergoeding 
van 2.3 miljoen euro. 

Overeenkomst
In juli 2011 hebben de gemeente Laarbeek 
en de woningstichting een overeenkomst 
gesloten voor de ontwikkeling en realisatie 
van voorzieningenclusters in Beek en Donk, 
Lieshout, Aarle-Rixtel, met daaraan gekoppeld 
de realisatie van woningbouw op vrijkomende 
locaties. Een belangrijk deel van die afspraken 
is nu gerealiseerd; de voorzieningenclusters in 
Lieshout en Beek en Donk zijn gereed en die 
van Aarle-Rixtel wordt in de loop van 2015 op-
geleverd. Ook het woningbouwproject Hertog 
Janstraat in Lieshout is op basis van deze over-
eenkomst gerealiseerd. De locatie Grotenhof 
is door de woningstichting aan de gemeente 
Laarbeek overgedragen. Op basis van die 
overeenkomst zou de Woningstichting nog 24 
woningen in De Fontein in Lieshout en wonin-
gen in Beek en in Donk gaan bouwen. Van het 
bouwen van woningen in Beek en Donk, ziet 
de Woningstichting Laarbeek nu af en laat die 
ontwikkeling over aan de gemeente.

Sinds het sluiten van de overeenkomst in 2011 
is er in Nederland een en ander veranderd; de 
bouw stagneert en de economische recessie is 
van grote invloed. Ook woningcorporaties on-
dervinden hiervan hinder. Ook aangescherpte 
regelgeving beperkt de handelingsvrijheid 
van woningcorporaties bij het realiseren van 
maatschappelijk vastgoed en het ontwikke-
len van vrije sector (koop)woningen, anders 
dan sociale woningbouw. Reden voor de 

woningstichting om het gesprek aan te gaan 
met de gemeente.

Achtergrond
Formeel had de gemeente de woningstichting 
kunnen houden aan de overeenkomst. Echter 
zou het voor de stichting op dit moment on-
haalbaar zijn om de gemaakte afspraken op 
korte termijn uit te voeren in combinatie met 
andere geplande nieuwbouwprojecten. Dat be-
tekent concreet, dat daarmee de uitvoering van 
de geplande woningbouw uit de overeenkomst 
op de lange baan zou worden geschoven, om-
dat in de overeenkomst geen termijnen van 
realisatie zijn genoemd. Dat is een ongewenste 
situatie. 

Ontbinding van de overeenkomst uit 2011 be-
tekent voor beide partijen, dat de volgende af-
spraken mogelijk zijn;
• Woningstichting Laarbeek start op zo kort 

mogelijke termijn met de realisatie van 24 
woningen in De Fontein in Lieshout, 24 
wooneenheden in het project Moreeshof 
Lieshout en 4 huurwoningen in D’n Hoge 
Suute in Mariahout;

• De gemeente krijgt de mogelijkheid om in 
Donk en in Beek op eigen tempo woning-
bouw te realiseren;

• Regie op woningbouw in Beek maakt het 
mogelijk om nieuwe projecten niet te laten 
concurreren met bestaande lopende pro-
jecten, zoals De Beekse Akkers en De Hoge 
Regt;

• De gemeente ontvangt een schadevergoe-
ding voor het beëindigen van de overeen-
komst ter grootte van 2,3 miljoen euro;

Met bovenstaande afspraken raken 
Woningstichting Laarbeek en de gemeente niet 
verwikkeld in een jarenlange juridische strijd 
over waardevermindering van bouwgronden en 
daarmee stagnerende afname van de gronden 
door de woningstichting en uitstel van realisatie 
van projecten zoals hierboven genoemd. Ook 
geeft het ontbinden van de overeenkomst de 
woningstichting financiële ruimte om andere 
projecten te realiseren.

Het college stelt aan de gemeenteraad voor om 
met de voorliggende vaststellingsovereenkomst 
in te stemmen.

Lieshout - De Arleniusdag op 31 januari, gaat 
deze keer over ‘De taal van toen’. De presentatie 
is in handen van Wim Daniëls. De Arleniusdag is 
in het leven geroepen door de Stichting Brabants 
Dialectenfestival Lieshout ter ere van twee be-
langrijke Brabantse cultuurdragers uit de zes-
tiende eeuw: Arnoud van Eyndhouts uit Aarle(-
Rixtel) en Laurens van den Bleeck uit Gemert. 

Arnoud werd in Italië een grote manuscripten-
verzamelaar en -bewerker van klassieke Griekse 
en Latijnse teksten. Laurens was in dezelfde tijd 
in hetzelfde land een drukker en uitgever van 
formaat. Ze waren tijdgenoten die in Brabant op 
maar tien kilometer afstand van elkaar woon-
den, maar die elkaar pas in Italië leerden kennen 
en daar ook vrienden en collega’s werden. Hun 
namen verlatijnsten ze tot Arnoldus Arlenius en 
Laurentius Torrentinus. ‘Arlenius’ betekent: af-
komstig uit Aarle. Torrentinus bevat het Latijnse 
woord voor ‘stroompje’ (torrent), dat mogelijk 
een verwijzing is geweest naar het stroompje De 
Rips, waaraan Laurens van den Bleeck in Gemert 
woonde.

Het is heel bijzonder dat twee mannen uit twee 
kleine Brabantse plaatsen onafhankelijk van el-
kaar, na eerst de Latijnse school in Den Bosch be-
zocht te hebben, naar Italië trokken en daar een 
grote stempel drukten op de boekencultuur van 
die tijd. Daarbij moet aangetekend worden dat 
Italië in de zestiende eeuw een vooraanstaand 
land was op cultuurgebied. Het is volkomen ten 
onrechte dat ze zo in de vergetelheid zijn geraakt. 
De Stichting Brabants Dialectenfestival wil daar 
verandering in brengen.

Op de taal-van-toen-dag van 31 januari 2015 
wordt over Arnoud van Eyndhouts en Laurens 
van den Bleeck een voordracht gegeven door 
Frans Slits, die over beiden een boek schreef, met 
het accent op Laurens van den Bleeck. Daarnaast 
is er een voordracht van Jos Swanenberg (streek-
taalfunctionaris Erfgoed Brabant) en Simon van 
Wetten (archivaris Gemert) over de taal in Brabant 
in de tijd dat Arnoud van Eyndhouts en Laurens 
van den Bleeck opgroeiden, zo rond 1510. Van 
Algemeen Nederlands was toen nog geen sprake. 
Maar hoe zag hun taal er dan wel uit in de tijd dat 
ze nog in Aarle(-Rixtel) en Gemert woonden? En 
hoe klonk die? Henk van Beek zal een korte voor-
dracht geven over Aarle-Rixtel in de zestiende 
eeuw en over het huis (Huize Ter Smisse) waarin 
Arnoud van Eyndhouts opgroeide. Ook is er op 
de Arleniusdag prachtige muziek over taal van het 
Ampzing Genootschap uit Haarlem. Daarnaast 
zijn er diverse taalkraampjes, onder andere van 
de heemkundekringen uit Aarle-Rixtel, Lieshout, 
Beek en Donk en Gemert. Tussen de optredens 
door worden er ook Italiaanse hapjes geserveerd.

De Arleniusdag, die een jaarlijkse traditie moet 
worden, wordt op 31 januari gehouden van 15.00 
uur tot 18.00 uur in het Dorpshuis in Lieshout, 
met aansluitend een Italiaans buffet, met speciaal 
voor deze dag ‘pizzastreuf’. De entree voor alleen 
de lezingen bedraagt €10,00. Wie ook wil deel-
nemen aan het afsluitende buffet betaalt hiervoor 
€10,00 meer. 

Inschrijven kan tot 15 januari via de Stichting 
Brabants Dialectenfestival, t.a.v. Jeanny Franssen, 
Dorpsstraat 75, 5737 GB Lieshout, of per mail:  
secretariaat@brabantsdialectenfestival.nl 
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Driessen Interieur BV. Koppelstraat 87 Beek en Donk 0492-465373 www.dibv.nl Mail: Info@dibv.nl

Gordijnen
Vloerbedekking
Raamdecoratie
Meubelen

Verf
Behang
Shutters
Accessoires

Alzheimer café over de feestdagen
Helmond – In het Alzheimer café wordt 
een avond gegeven over ‘Hoe komt 
men de feestdagen door?’ Mensen uit 
Laarbeek die met alzheimer te maken 
hebben kunnen in Laarbeek niet terecht 
met vragen en tips over alzheimer.

Zij zijn ook welkom bij het alzhei-
mer café, in de serviceflat de Ameide, 
Ameidepark 8 in Helmond. Op donder-
dag 18 december geeft Paulie Heling 
tips over ‘hoe komt men de feestdagen 
door?’ Aanmelden voor deze avond is 
niet nodig en de entree is gratis. Vanaf 

19.00 uur is de inloop. Het program-
ma duurt van 19.30 tot 21.00 uur en 
de avond is om 21.30 uur ten einde. 
Voor meer informatie kan contact wor-
den opgenomen met Lies van Houtem, 
Stichting LEVgroep Leven & Verbinden 
tel. 0492-598989 (tijdens kantooruren).

The Shooters sluiten gezondheidsrace af
Laarbeek - De finale  van de gezond-
heidsrace Laarbeek vindt plaats op za-
terdag 13 december van 14.30 tot 17.30 
uur in de Dreef in Aarle-Rixtel. Dit jaar 
pakken de teams de afsluiting anders 
aan en hebben zij ervoor gekozen om 
een gezamenlijke presentatie te houden. 

Deze presentatie gaan zij echter niet zelf 
uitvoeren, maar hebben daarvoor een 
bekende persoon uit Laarbeek bena-
derd, welke dit op geheel ludieke manier 
gaat presenteren. Na deze presentatie 
worden alle teams met hun supporters 
uitgedaagd om het spel: ‘Ik hou van 
Laarbeek’, te spelen. Wil je The Shooters 

hierbij komen ondersteunen en het spel 
meespelen, geef je dan op via info@ge-
zondbeekendonk.nl Er zijn leuke prijzen 
te winnen, dus wees er snel bij, want er 
is maar plaats voor 30 personen en vol 
is vol.

Tevens wil team The Shooters van deze 
gelegenheid gebruik maken om ieder-
een te bedanken die het afgelopen jaar 
deelgenomen heeft aan een of meerdere 
van hun activiteiten. Of u nu meegedaan 
heeft aan Nordic Walking, gerock-n-rold 
heeft, de wandelvierdaagse heeft gelo-
pen of samen met hen hebt gelachen, zij 
vonden het fijn dat u erbij was. 

Door de grote belangstelling voor de 
evenementen is het deelnemen aan de 
gezondheidsrace voor The Shooters een 
onvergetelijke ervaring geweest. Iets wat 
ze niet graag hadden willen missen. Wilt 
u nog eens nagenieten van de diverse 
evenementen, kijk dan in de fotogalerij 
op de website www.gezondbeekendonk.
nl Daar kunt u de foto’s vinden van alle 
activiteiten die dit team het afgelopen 
jaar georganiseerd hebben. Ook door de 
steun en sponsoring van vele winkeliers 
en ondernemers in Laarbeek hebben zij 
hun ideeën ten uitvoer kunnen brengen.  
Nu kijken zij vol spanning uit naar de 
bekendmaking van de winnaars van de  
Gezondheidsrace Laarbeek 2014. Bent 
u ook zo benieuwd, kom dan zaterdag 
naar de Dreef in Aarle-Rixtel. Team The 
Shooters heet u van harte welkom.

G E R W E N

www.andrevanrooij.nl
Alvershool 5a * Gerwen * 040 - 284 72 72

KERSTBOMEN
BLAUWSPAR & NORDMANN

KERSTSTUKJES
SNIJBLOEMEN & BOEKETTEN

KERSTWORKSHOPS in december. 
DIVERSE DATUMS EN TIJDEN. SCHRIJF JE NU IN!

KWALITEIT IS BELANGRIJK WANT WE ZIEN U GRAAG TERUG

Bezoek ons op Facebook: 
www.facebook.com/tuinderbedrijfAndrevanRooij

NU EASY-FIT POT, 
KERSTBOOM OPZETTEN BINNEN 1 MINUUT.

Wie weet waar dit was?
   

Weet jij het antwoord? Laat het weten aan de redactie van MooiLaarbeek. Dit kan 
per mail via prijsvraag@mooilaarbeek.nl. Wie weet is jouw antwoord hier volgende 
week te lezen!

Helaas kwam er geen 
enkele reactie binnen op 
de foto uit de vorige edi-
tie. Deze was gemaakt in 
1978 in de Koppelstraat 
in Beek en Donk.

Historische beelden

met vragen en tips over alzheimer.

The Shooters sluiten gezondheidsrace af
Laarbeek - De finale  van de gezond-
heidsrace Laarbeek vindt plaats op za-
terdag 13 december van 14.30 tot 17.30 
uur in de Dreef in Aarle-Rixtel. Dit jaar 
pakken de teams de afsluiting anders 
aan en hebben zij ervoor gekozen om 
een gezamenlijke presentatie te houden. 

Wie weet waar dit was?
   

Weet jij het antwoord? Laat het weten aan de redactie van MooiLaarbeek. Dit kan 
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In gesprek met: Kitty Linders (eigenaar)
Locatie:              Laarweg 18, Aarle-Rixtel

Redacteur:        Thea Wich
Fotograaf:         Marcel van de Kerkhof (Beek en Donk)

Kwalitatief goede schoonheidsbehandelingen 
met hoogwaardige producten, die altijd zijn af-
gestemd  op de persoon en waar ruim de tijd voor 
wordt genomen. Dit is wat Kitty Linders (52) van 
schoonheidssalon Beau biedt aan cliënten in alle 
leeftijdscategorieën. Haar salon, die volgend jaar 
25 jaar bestaat, is hiervoor vijf dagen in de week 
(van maandag tot en met vrijdag), geopend.

Kitty, je schoonheidssalon bestaat al vanaf 1990. 
Hoe ben je in dit vak gerold?
“In die tijd was ik bedrijfsleidster van een dameskled-
ingzaak. Marcel en ik hadden nog geen kinderen. Ik 
wist al voor mezelf dat ik graag parttime wilde werken 
als we kinderen zouden krijgen. Dit was als bedrijfs-
leidster niet mogelijk. Toen besloot ik voor mezelf 
te gaan beginnen. Omdat ik iemand ben die altijd 
bezig is met het uiterlijk van mensen en die graag 
mensen één op één helpt, was de keuze voor schoon-
heidsspecialiste zo gemaakt. In 1990 behaalde ik mijn 
benodigde diploma en kon ik mijn salon openen.”

Wat heeft schoonheidssalon Beau te bieden?
“Een kwalitatief goede behandeling met hoogwaar-
dige producten die echt resultaat opleveren zonder 
loze beloftes. Ik zal nooit tegen iemand zeggen: jij 
hebt rimpels die krijg ik wel weg. Ik ben er wel van 
overtuigd dat ik iedereen een behandeling kan geven 
die de huid verbetert, dat kan van heel basic tot heel 
uitgebreid. Ook wil ik heel graag dat mensen zich op 
hun gemak voelen en dat zij weten dat ze in goede 
handen zijn, ook letterlijk. Daarom gebruik ik zo min 
mogelijk apparaten, Ik wil gewoon werken met mijn 
handen, dan voel ik de huid beter aan.”

En wat houdt dat in de praktijk in?
“Niemand krijgt een standaard schoonheidsbehan-
deling. Ik kijk altijd naar wat een huid nodig heeft 
op dat moment. Daar pas ik de behandeling op 
aan, inclusief maskers en voedingsstoffen. Mensen 
krijgen ook een uitgebreide massage van gezicht, 
hals, nek en decolleté. Dit is om de doorbloeding te 
stimuleren, afvalstoffen af te voeren en voedings-
stoffen in te sluizen. Een behandeling wordt, als 
mensen dat willen, afgesloten met een make-up.”

Hoe lang duurt zo’n behandeling eigenlijk?
“Ik neem ruim de tijd voor de mensen. Ik trek voor 
een behandeling altijd twee uur uit zodat ik echt 
aandacht kan schenken aan mijn cliënten. Deze zijn 
natuurlijk ook welkom voor een deelbehandeling of 
advies. Zo komen jongelui met puistjes voor een ge-
zichtsreiniging, brildragende vrouwen om hun wenk-
brauwen te laten epileren en mensen die trouwen 

om mooi opgemaakt te worden. Make-upadvies 
geef ik op individuele basis of in groepsverband.”

Al die tijd en aandacht, zit daar een prijskaartje aan?
“De prijs-kwaliteitsverhouding is goed. Voor een hele 
behandeling van twee uur betaal je hier in het alge-
meen minder dan in veel andere schoonheidssalons.”

Er komen steeds nieuwe technieken en producten 
op de markt. Hoe hou jij je vakkennis op peil?
“Ik volg minimaal eenmaal per jaar een bijscholing 
om van alle ontwikkelingen op de hoogte te blijven, 
zoals massages en schoonheidsbehandelingen. Ook 
bijscholing op gebied van productkennis vind ik erg 
belangrijk. Je leert het optimale uit producten te ha-
len en te combineren met de diverse huidsoorten.”

Wie is er welkom bij Beau?
“Van een elfjarig meisje met acne, tot een dame 

van 86 die aandacht aan zichzelf wil besteden en 
iedereen die daar tussen zit. Er komen hier ook 
mensen die zich niet opmaken maar wel graag een 
verzorgde huid willen. Een behandeling heeft dus 
niet persé iets met make-up te maken Voor heel 
veel mensen is het gewoon fijn om zich tijdens een 
schoonheidsbehandeling te ontspannen en even 
tijd voor jezelf te hebben. Ik leg de mensen twee 
uur in de watten waardoor ze met een fijn gevoel 
de deur uitgaan.”

Voor meer uitgebreide informatie over behan-
delingen, advies en cadeaubonnen kun je tel-
efonisch contact opnemen met Kitty via 0492 
– 383103 of kijken op haar Facebookpagina 
‘Schoonheidssalon Beau’.

Wilt u uw bedrijf eens op een andere manier uitlichten? Neem vrijblijvend contact op met De MooiLaarbeekKrant voor de mogelijkheden. Tel. 06-36465721 of mail naar verkoop@mooilaarbeek.nl.

IN HET VOETLICHT...  SCHOONHEIDSSALON BEAU

Kitty Linders in haar schoonheidssalon 

Mooi Dier

Op zoek...Op zoek...
Dit knappe dametje is Nicky en zij is voor herplaatsing bij ons in de 
dierenopvang. Nicky is een kruising Poedel/York en een vrolijk, lief en sociaal 
hondje. Voor dit hondje dat houdt van menselijk gezelschap, zijn wij op zoek 
naar een nieuw thuis waar ze niet de hele dag alleen is. Als er al een ander 
hondje bij haar nieuwe baasje woont, vindt Nicky dit geen probleem, zij kan 
het prima vinden met haar soortgenootjes. Bij wie wordt Nicky het zonnetje 
in huis?

Wanneer u interesse heeft in Nicky, bent u welkom tijdens openingsuren 
bij de dierenopvang of kunt u onze site bekijken, www.voorstegrootel.nl, 
0492-381490.

Naam:        Nicky
Leeftijd:     3 jaar

Pakjespony naar Kindcentrum De Raagten
De Pakjespony bij Kindcentrum de Raagten

Beek en Donk – Sinterklaas heeft op zijn eigen verjaardag, vrijdag 5 december, zijn pakjespony naar de kleuters van 
Kindcentrum De Raagten gestuurd. Er was voor de Pakjespony zelfs een speciale parkeerplaats. 

Tok Tokkie…
wenst iedereen fijne feestdagen!

Dorpsstraat 46a Aarle-Rixtel Tel 0492 38 62 22
info@toktokkiekinderopvang.nl www.toktokkiekinderopvang.nl

Administratie & 
belastingadvieskantoor 

• Financiële administratie
• Jaarrekeningen en rapportage
• Belastingaangiftes  

(ook particulier)
• Salarisadministratie
• Financieel en fiscaal advies
• Begeleiding startende  

ondernemers

•
•
•

•
•
•

Beekerheide 6C, Beek en Donk, 0492 - 450811, www.artifexfinance.nl
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MCD Aarle-Rixtel, 
Kerkstraat 7

5735 BW Aarle-Rixtel, tel: 0492- 320 020

VOORDEEL VOOR VOLGENDE WEEK

  *)  Wij verkopen alcoholische dranken alleen aan personen boven de 18 jaar   ---     Kijk ook eens op www.mcd-supermarkt.nl of op www.facebook.com/mcdsupermarkten

W51 - Aanbiedingen gelden van maandag 15 t/m zaterdag 20 december 2014. Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!

Bij Primera kunt u onder andere terecht 
voor wenskaarten, postzegels, tijdschrif-
ten, boeken, dagbladen, tabak en tickets. 
U wordt atijd persoonlijk, gezellig en goed 
geholpen!

 Ook voor uw borrel 
kunt u bij MCD terecht. 

Proost!

HEINEKEN BIER*
krat 24 fl esjes à 30 cl. of 

3 pakken à 6 blikjes à 33 cl.

12.19/14.85

BLOEMKOOL
per stuk

2.49

KIPFILET
kilo

7.29

CANEI VINO FRIZZANTE*
wit, rosé of bosvruchten

2 fl essen à 750 ml.

6.38-7.98

DR. OETKER KWARKTAART
OF MONCHOU TAART

alle soorten
pak 395-445 gram

2.63-2.87

CALVÉ 
PARTYSAUZEN

alle soorten

ARIEL WASMIDDEL OF 
LENOR WASVERZACHTER

fl acon 592-1170 ml.
pak 1170 gram

pak 16/30 stuks

MINI ROOMBROODJES
4 stuks

2.49

VIS MARINE GEROOKTE  
NOORSE ZALMFILET

pakje 100 gram

3.29

STERAANBIEDING
STERAANBIEDING
STERAANBIEDING

8.99

1.49

4 STUKS4 STUKS 1.99

2 FLESSEN2 FLESSEN2 FLESSEN 5.00
liter 3.33

1.99

5.49

alle soorten

STERAANB
IEDING

STERAANB
IEDING

STERAANB
IEDING

STERAANB
IEDING

STERAANB
IEDING

1+1
GRATISGRATISGRATISGRATIS

CALVÉ 

1.89

pak 1170 gram
pak 16/30 stuks

2+1
GRATIS

W51 - Aanbiedingen gelden van maandag 15 t/m zaterdag 20 december 2014. Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!
VOORDEEL VOOR VOLGENDE WEEK

W51 - Aanbiedingen gelden van maandag 15 t/m zaterdag 20 december 2014. Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!

per stuk

2.49

BLOEMKOOL
per stuk

BLOEMKOOL
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Van goeden huizeVan goeden huize
Huize ‘De Tuinfl uiter’ in Beek en Donk 
Redacteur: Jac Babin

Wie doet dat nog, zijn huis een 
naam geven? Dat vroeg De 
MooiLaarbeekKrant zich af. Een fikse 
wandeling door MooiLaarbeek moet 
antwoord geven op deze vraag. Wat 
blijkt ? De traditie is nog springle-
vend. En de namen? Ze zijn mooi en 
doordacht, tenminste als er even wordt 
doorgevraagd. Nieuwsgierig als al-
tijd, belt De MooiLaarbeekKrant deze 
week aan bij Huize ‘De Tuinfluiter’, 
Raagtenstraat 2 in Beek en Donk.

Martina en Frans 
De bewoners van Huize ‘De Tuinfluiter’ 
zijn Martina en Frans van de Laar. Ze 
hebben beiden de respectabele leeftijd 
van 78 jaren bereikt. Twee kinderen 
hebben ze, maar die wonen niet meer 
thuis. Rond half vier meldt zich toch 
nog een derde ‘bewoner’, kleindoch-
ter Lana. Zij logeert vandaag bij opa en 
oma. In totaal hebben Frans en Martina 
vier kleinkinderen.

Het huis
Martina en Frans wonen ongeveer 
24 jaar in de Raagtenstraat. Daarvoor 
woonden ze in de Kapelstraat, vlakbij 
de kerk. Achter het huis van Frans en 
Martine ligt een grote, prima onder-
houden tuin. “Buiten, in de tuin wer-
ken, is Frans zijn lust en zijn leven”, 
zegt Martina. Frans zegt dat hij een 
echte ‘buitenmens’ is. Hij is geboren in 
Donkersvoort aan de Auwerstraat. Het 
leek er aanvankelijk op dat hij daar boer 
zou worden. Maar hoe anders kan het 
lopen.

Beginnend buschauffeur
Toen Frans achttien was, haalde hij in 
rap tempo alle mogelijke rijbewijzen: 
motor, auto, vrachtauto en bus. Na 
een tijdje op de vrachtwagen gere-
den te hebben, raakte hij werkeloos. 
Uiteindelijk kon hij  aan de slag als bus-
chauffeur bij EHAD. Dat was heel erg 
wennen. In het begin mocht  Frans de 
bus, zonder passagiers, terugrijden.“Ik 
had er helemaal geen gevoel voor”, 
zegt Frans. Verschillende keren zette hij 
de bus stil, tussen Gemert en Elsendorp, 
omdat hij bang was, dat het op die 
bochtige weg met al die bomen fout 
zou aflopen. “Toen Frans op een dag 
weer langs het kruisbeeld in Volkel 
kwam, kreeg hij daar plotseling wel het 
goede gevoel voor de bus. “Raar maar 
waar”, bezweert hij plechtig.

Internationaal buschauffeur
Deze wonderbaarlijke ommekeer was 
het begin van een 35-jarige loopbaan 
als internationaal buschauffeur bij 
EHAD. “Schadevrij”, vult Martina aan. 
“Op een enkel krasje na”, relativeert 
Frans. Een hoogtepunt was de opening 
van de Oosterscheldedam in 1986. 
Koningin Beatrix en in haar kielzog 
zowat alle Europese regeringsleiders 
stapten bij Frans in de bus. Vaak was 
Frans enkele weken achter elkaar van 
huis met een hele bus vol uitgelaten va-
kantiegangers achter zich. Naar Spanje, 
Tsjechië, Italië, noem maar op. “Een 
prachtige tijd”, zucht Frans. “Maar als 
je steeds van het ene hotel naar het 
andere gaat, ga je ‘je thuis’ in Beek en 
Donk steeds meer waarderen. 

De Tuinfluiter
Toen Frans zag dat er in Weert een 
huis gesloopt werd met de naam 
‘Tuinfluiter’, was hij er als de kippen 
bij om die naam over te nemen en op 
zijn eigen ‘thuis’ in de Raagtenstraat 
te plaatsen. “Die naam past helemaal 
bij mij”, zegt Frans, terwijl hij zijn blik 
tevreden over zijn prachtige tuin laat 
glijden. 

Reflexzonepraktijk Marga
Marga Gijsbers

Pater Vogelsstraat 7 Beek en Donk  0492-46 11 57 www.margagijsbers.nl

Nieuwjaarsactie!
Kinderen (t/m 12 jaar) 10x knippen (8 betalen!)

Verven, knippen fohnen 5x (4 betalen!)
Na iedere behandeling ontvang je een stempel op je persoonlijke kaart

particulier • groepscursus • workshops 
www.smakelijkopgewicht.nl

Smakelijk Op Gewicht
Gewichtscoaching 
en voedingsadvies 

op maat 
06-17365752 

Nieuwe opzet Koningsdag 
Aarle-Rixtel
Aarle-Rixtel - Het Oranjecomité 
Aarle-Rixtel houdt op maandag 15 
december een bijeenkomst met di-
verse verenigingen uit het dorp. 
Het doel is om een succesvolle, ver-
nieuwde viering van Koningsdag te 
realiseren. Een compleet nieuwe op-
zet dus, in de dorpskern van Aarle-
Rixtel.

Terugblik
Al sinds jaar en dag zijn de activitei-
ten op deze bijzondere dag verspreid 
in het dorp. ‘s Ochtends op het kerk-
plein met een vrijmarkt, spelletjes, 
versierde fietsen en de harmonie. ‘s 
Middags is er live muziek bij OJA en 
ook in de middag een voetbaltoer-
nooi op sportpark De Hut, met daar-
naast allerlei spelletjes, activiteiten en 
springkussens. Maar door het weg-
vallen van het voetbal en volleybal is 
de toeloop van bezoekers naar sport-
park de Hut steeds minder geworden. 
Bovendien kreeg het Oranjecomité 
steeds vaker de vraag van ouders 
waarom niet alle activiteiten in het 
dorp georganiseerd werden. 

Plannen voor 2015
Sinds 2013 heeft Aarle-Rixtel weer 
een actief Oranjecomité. Deze club 
heeft het plan opgepakt om de moge-
lijkheden te bekijken om Koningsdag 
2015 in het centrum van het dorp 
te gaan organiseren. Hierbij zijn vele 
verenigingen, op het gebied van sport 
en cultuur uit Aarle-Rixtel al aange-
schreven. Het is de bedoeling dat zij 
samen met het Oranjecomité een bij-
drage aan de Koningsdagfestiviteiten 
leveren.  Samen met de gemeenschap 
van Aarle-Rixtel wil het Oranjecomité 
trachten de activiteiten van de ver-
enigingen meer onder de aandacht te 
brengen. Dit draagt dan ook bij aan 
het vergroten van de leefbaarheid in 

Aarle-Rixtel. Het Oranjecomité Aarle-
Rixtel nodigt daarom verenigingen en 
andere belangstellenden van harte uit 
om mee te brainstormen over de in-
vulling van Koningsdag.

Brainstormavond
Deze brainstormavond vindt plaats 
op maandag 15 december om 20.00 
uur in ‘multifunctioneel centrum De 
Dreef’. Hoe meer verenigingen/ge-
interesseerden meedoen, hoe leuker 
het is en hoe succesvoller het evene-
ment. Iedereen is van harte welkom. 

Contactpersonen:
Hans v Asten  
06-27212851  
hansvanasten@upcmail.nl

Michel Driessen 
06-30776117  
mjjdriessen@hotmail.com

Wim van Dijk  
06-53794753  
wim@dijkschilderwerk.nl

Leo Lucassen  
06-13486550  
jmhlucassen@onsbrabantnet.nl

Beekerheide 23, Beek en Donk
www.glassdesign4all.nl  06-14950772

Bijzonder Mooi

Piet van Thielplein 9 
Beek en Donk  0492-461209
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Gemeente Laarbeek

Bezoekadres:
Koppelstraat 37
5741GA Beek en Donk

Correspondentieadres:
Gemeentehuis Laarbeek
Postbus 190
5740AD Beek en Donk
T:  0492-469700
E:  gemeente@laarbeek.nl
www.laarbeek.nl

Openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag:
09.00 - 12.30 uur

Woensdag:
09.00 - 12.30 uur
14.00 - 17.00 uur (burgerzaken)
18.00 - 19.30 uur (burgerzaken en 
omgevingsloket)

* Voor het aanvragen van produc-
ten van burgerzaken en voor het 
omgevingsloket moet u een af-
spraak maken. Dit kan telefonisch 
of via de website.

Gemeentewerf Laarbeek:

De Stater 5
5737RV Lieshout
T  0499 425052
E  gemeentewerf@laarbeek.nl

Openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag: 
08.00 - 12.00 uur.

* Let op: voor het storten van afval 
moet u niet op de gemeentewerf 
zijn, maar op de milieustraat.

Milieustraat Laarbeek:

De Stater 2
5737RV Lieshout
T  0499 422775

Openingstijden milieustraat:
Maandag en dinsdag gesloten

Woensdag, donderdag en vrijdag: 
13.00 tot 17.00 uur

Zaterdag:
09.00 tot 16.00 uur

Gemeenschapshuizen:

Ontmoetingscentrum 
Otterweg 29
5741 BC Beek en Donk
Tel: 0492-465181

Dorpshuis Lieshout
Grotenhof 2
5737 CB Lieshout
Tel: 0499-422878

Buurthuis Mariahout
Bernadettestraat 43
5738 AV  Mariahout
Tel: 0499-422081

Multifunctioneel 
Centrum De Dreef
De Duivenakker 76 
5735 JB Aarle-Rixtel
Tel: 0492-382149

Bezwaarschriften dient u in bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 190, 
5740 AD in Beek en Donk. Een bezwaarschrift moet u ondertekenen en moet tenminste bevat-
ten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit 
waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, is het daarnaast mogelijk om een schriftelijk verzoek 
tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een voorlopige voorziening vraagt 
u aan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector bestuursrecht, 
Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U dient hierbij een afschrift van het bezwaar-
schrift te overleggen. Voor een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op www.laarbeek.nl.
• Bevolkingsonderzoek borstkanker in Lieshout
• Informatiebijeenkomst voor zorgaanbieders begeleiding, beschermd wonen en kortdu-

rend verblijf
• Wegwerkzaamheden op 11 december op N279 in Aarle-Rixtel 
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 november 2014 besloten om men-
sen met een bepaald inkomen over het jaar 2014 een tegemoetkoming te geven in het be-
taalde eigen risico aan de zorgverzekeraar.

Wie kan de tegemoetkoming aanvragen?
1. mensen met een inkomen (zoals bedoeld op basis van artikel 32 Wet werk en bijstand 

exclusief vakantietoeslag) tot ten hoogste 120% van de toepasselijke bijstandsnorm. In 
onderstaande tabel  staan de meest voorkomende normen.

 120%-norm (p.m.) 120%-norm (p.m.)
 23 tot pensioenge- vanaf pensioengerechtigde leeftijd
 rechtigde leeftijd
Alleenstaande € 1.084,88 € 1.190,17
Alleenstaande ouder € 1.394,84 € 1.497,76
Gehuwden € 1.549,82 € 1.638,20

2. u dient ingeschreven te staan in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente 
Laarbeek en ook daadwerkelijk op het betreffende adres te verblijven;

3. u dient geen gebruik te maken van de Collectief Aanvullende Verzekering (CAV) van 
zorgverzekeraar CZ (deze mensen krijgen de tegemoetkoming namelijk via CZ); en

4. u dient het volledig eigen risico voor het jaar 2014 hebben opgebruikt.

Speelt vermogen een rol?
Bij de vaststelling van het recht op de tegemoetkoming in het eigen risico 2014 laat de ge-
meente het vermogen (als bedoeld in artikel 34 Wet werk en bijstand) buiten beschouwing.

Peildatum
1. Voor de vaststelling van het recht op de eenmalige tegemoetkoming voor het verplicht 

eigen risico 2014 geldt als peildatum de datum waarop het volledig eigen risico door 
u is verbruikt.

2. De peildatum is tevens bepalend voor de vaststelling van de huishoudsituatie (gehuwd, 
alleenstaande ouder of alleenstaand) en de woonplaats.

3. Om vast te stellen of de persoon, gelet op zijn inkomen, tot de doelgroep behoort, wordt 
gekeken naar zijn inkomen in de maand waarin de peildatum valt.

Hoogte tegemoetkoming
De hoogte van de eenmalige tegemoetkoming eigen risico 2014 bedraagt € 100,- per persoon 
die zijn volledig verplicht eigen risico heeft verbruikt.

Indienen aanvraag
Een aanvraagformulier voor de eenmalige tegemoetkoming eigen risico voor het jaar 2014 
kan tijdens kantooruren worden aangevraagd bij de afdeling Burgers en Bedrijven, Minimabe-
leid van de gemeente Laarbeek via telefoonnummer 0492 469 700.

De aanvraag kan met de aanvullende stukken worden ingediend tot 1 juli 2015.
Aanvragen die na deze datum worden ingediend, worden niet meer in behandeling genomen.

Iedere vrijdag tussen 17.00 en 18.00 uur komt een lid van het college van burgemeester en 
wethouders in de uitzending van Radio Kontakt praten over actuele onderwerpen binnen de 
gemeente Laarbeek. 
Op vrijdag 12 december komen er een raadslid van PNL en van PvdA aan het woord. 
Luister naar Gemeente actueel: dan weet u wat er speelt in uw gemeente!

Bezwaarschriften

Kort nieuws

Eenmalige tegemoetkoming eigen risico 

Gemeente actueel

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

Op maandagvond 5 januari 2015 vindt de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Laarbeek 
plaats. Deze wordt gehouden van 19.00 tot 20.30 uur in de hal van het gemeentehuis. U bent 
van harte welkom.
De gemeente Laarbeek wenst u fijne feestdagen en alle goeds in 2015!

Heeft u in 2015 een laag inkomen en hoge zorgkosten? Dan is de collectieve aanvullende verzeke-
ring (CAV) van de gemeente interessant voor u. Dit is een voordelige ziektekostenverzekering, want:
• u krijgt korting op uw verzekeringspremie (7% op de premie Basisverzekering en op de pre-

mie Aanvullende Verzekering); 
• u profiteert van extra vergoedingen voor zorgkosten via deze zorgverzekering;
• de gemeente  verstrekt een bijdrage in de premie.

Laag inkomen
U komt in aanmerking voor de CAV als uw maximale netto gezinsinkomen (exclusief vakantiegeld) 
niet hoger is dan een bepaalde inkomensgrens. In de tabel hieronder leest u welke inkomensgren-
zen voor deelname aan de Collectief Aanvullende Verzekering (CAV) van 2015 van toepassing zijn:

 Tot pensioengerechtigde Vanaf pensioen gerechtigde 
 leeftijd 2015 leeftijd 2015
Gehuwden/ Samenwonenden  € 1.549,82 €  1.638,20
Alleenstaande ouders € 1.394,84 €  1.497,76
Alleenstaande € 1.084,88 €  1.190,17 
Er vindt geen vermogenstoets plaats.

Aanvragen
Hebt u een laag inkomen en wilt u deelnemen aan de gemeentelijke collectieve verzekering via 
CZ? Dat is alleen mogelijk bij de start van het kalenderjaar. Meldt u zich dan zo snel mogelijk aan, 
maar uiterlijk vóór 14 december. 

Gemeentelijke Collectieve Aanvullende Verzekering 2015
Hier leest u meer over de mogelijkheden van de gemeentelijke collectieve verzekering (CAV) in 
2015. De bestaande gemeentelijke zorgverzekering via CZ heeft per 2015 meer keuzemogelijkhe-
den. U kunt dan voor zowel de Basisverzekering als de Aanvullende Verzekering kiezen uit twee 
varianten.

Hieronder staan de keuzemogelijkheden met in het kort uitleg over de inhoud van de aangeboden 
pakketten. Afhankelijk van de keuze die u maakt, draagt de gemeente bij in de kosten van uw premie. 
Wilt u voor het maken van een keuze meer uitgebreide informatie over het aanbod van de gemeen-
tepakketten? Kijkt u dan op www.cz.nl/gemeenten. U kunt ook bellen met de CZ Klantenservice 
0900 0949. U kunt bij CZ een aanvraagformulier voor deze verzekering opvragen.

Basisverzekeringen (keuze uit één van beide pakketten):
Zorgbewust polis  Zorg-op-maat polis
Premie is lager (€ 90,21 p.m.  Premie is € 93,46 p.m. (inclusief collectiviteitskorting 7%)
inclusief collectiviteitskorting 7%)
100% vergoeding gecontracteerde 100% vergoeding gecontracteerde zorgverleners
zorgverleners
Beperkte vergoeding niet-  75% vergoeding niet-gecontracteerde zorgverleners
gecontracteerde zorgverleners 
CZ berichten digitaal via e-mail,  Berichten van CZ via e-mail of per post
communicatie via ‘Mijn CZ’
Premiebetaling altijd via automatische 
incasso 
Geen ‘best doctors’
(2e opinie via top specialist) 

Aanvullende Verzekeringen (keuze uit één van beide pakketten):

Gemeenten ‘Extra’  Gemeenten ‘Extra uitgebreid’
(huidig CAV aanbod)  (extra CAV aanbod 2015)
Aanvullend gemeentepakket Aanvullend gemeentepakket
Extra € 33,25 p.m.  Extra uitgebreid € 40,92 p.m. 

    Voorwaarde: vooruitbetaling verplicht eigen risico € 375 p.j.
Keuze basisverzekering uit:  Keuze basisverzekering uit:
Zorgbewust polis    Zorg-op-maat polis Zorgbewust polis         Zorg-op-maat polis
€ 90,21 p.m.             € 93,46 p.m. € 90,21 p.m.              € 93,46 p.m.
Na aftrek gemeentelijke bijdrage Na aftrek gemeentelijke bijdrage (€ 17,33 p.m.)
(€ 9 p.m.) van het Gemeenten  van het Gemeenten ‘Extra uitgebreid’ pakket
‘Extra’ pakket
  
door klant te betalen totale premie:  door klant te betalen totale premie:
€ 114,46 p.m. € 117,71 p.m. € 113,80 p.m.  € 117,05 p.m.

Varianten aanvullende verzekering 
De gemeentepolis bestaat uit een Basisverzekering met een Aanvullend pakket. Daarin kunt u kiezen uit 
twee aanvullende verzekeringen: het bestaande pakket ‘Extra’ of het nieuwe pakket ‘Extra uitgebreid’.

Hieronder leest u wat de belangrijkste verschillen zijn:
Zorgkosten  Huidig gemeentepakket Totale dekking gemeente-
     pakket
   ‘Extra’   ‘Extra uitgebreid’
Alternatieve geneeswijzen  Max. bedrag € 200/€ 40 p.d. Max. bedrag € 500/€ 40 p.d.
Steunzolen  Max. bedrag € 60  Max. bedrag € 180
Fysiotherapie  Max. bedrag € 550  Max. bedrag € 850
Podotherapie  Max. bedrag € 115  Max. bedrag € 250
Gezondheidscursussen  Max. bedrag € 100  Max. bedrag € 250
Personenalarmering  Geen dekking   100% abonnementskosten
Eigen bijdrage ziekenvervoer Geen dekking   100% tot max. bedrag € 96
Lidmaatschap patiëntenvereniging Geen dekking   Max. bedrag € 70
Reiskosten ziekenbezoek  Geen dekking   Max. bedrag € 250 (€ 0,25 
     per km of 2e klasse OV)
Gemeentelijke bijdrage 
De gemeente draagt voor iedere deelnemer aan de gemeentelijke collectieve verzekering € 9 bij 
aan de premie. Deze bijdrage wordt rechtstreeks aan CZ betaald. Kiest u voor het gemeentepakket 
‘Extra uitgebreid’, houdt u er dan wel rekening mee dat u uw volledig eigen risico (in 2015 € 375 p.j.) 
in 10 maanden vooraf moet betalen aan CZ. De gemeentelijke bijdrage van € 9 wordt dan verhoogd 
met € 8,33 per maand naar € 17,33.

Maandag 5 januari 2015

Nieuwjaarsreceptie gemeente

Voor mensen met een laag inkomen en hoge zorgkosten

Collectieve Aanvullende Verzekering
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LAARBEEK - In de plannen De Beekse Akkers, De Hoge Regt en D’n Hoge Suute zijn er be-
langstellenden voor het bouwen van een tweekapper. De bedoeling is om een bouwplan 
in eigen beheer te ontwikkelen en te realiseren. ‘Medebouwers’ zijn van harte welkom. 

Heeft u interesse? Neem dan contact op met mevrouw N. Scheepens of mevrouw H. van 
Veghel, via telefoonnummer 0492 469 700, of e-mail nelly.scheepens@laarbeek.nl.  Wij 
brengen belangstellenden met elkaar in contact en wie weet komt hier iets moois uit 
voort. De verkaveling van de woningbouwlocaties en de kavelpaspoorten kunt u vinden 
op www.laarbeek.nl

In verband met de kerstfair is op zondag 14 december 2014 van 6.00 tot 23.00 uur de Dorps-
straat vanaf het terrein van de Jumbo en de Heuvel in Lieshout afgesloten voor alle verkeer, 
behalve voor voetgangers. 
Tevens geldt op 14 december van 6.00 tot 23.00 uur een wegsleepregeling en een parkeer-
verbod aan weerszijden van de Papenhoef, Burgemeester v.d. Heuvelstraat en Franciscushof, 
alsmede op de Ribbiusstraat tussen de Nieuwstraat en de Heuvel en op de Baverdestraat tus-
sen de Nieuwstraat en de Dorpsstraat. 

Open Jongerencentrum Aarle-Rixtel (OJA) heeft een kennisgeving incidentele festiviteiten 
gedaan in verband met het ten gehore brengen van live muziek binnen bij OJA, Schoolstraat 2 
in Aarle-Rixtel op 29 november 2014. Deze is niet doorgegaan. Hiervoor in de plaats wordt op 
25 december 2014 van 20.00 tot 1.00 uur live muziek ten gehore gebracht. 

Voorbereidingsprocedure gehandicaptenparkeerplaats Hermelijnstraat Beek en Donk
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend het voornemen te hebben om de 
volgende verkeersmaatregel te treffen:
• Het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de Hermelijnstraat 

in Beek en Donk.

Het ontwerp-verkeersbesluit ligt van zaterdag 6 december 2014 tot zaterdag 17 januari 2015 
ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk.

Gedurende de inzagetermijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun ziens-
wijze kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het college van burgemees-
ter en wethouders van Laarbeek, Postbus 190, 5740 AD Beek en Donk. Mondelinge zienswij-
zen kunnen naar voren worden gebracht bij het team Leefbaarheid, telefoon 0492 469 700.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen om 
een omgevingsvergunning zijn ontvangen
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Kern Ingediend d.d. Werkomschrijving
Lijsterlaan 2                Lieshout             26-11-2014 bouwen bijgebouw
Haffmanstraat 16         Aarle-Rixtel 25-11-2014 plaatsen dakkapel achterzijde
Wilhelminalaan Aarle-Rixtel  01-12-2014 kappen 16 bomen+riool werk
Nieuwe Erven 16          Lieshout             26-11-2014 kappen boom
Floreffestraat 24          Lieshout             26-11-2014  kappen boom
Koppelstraat 12           Beek en Donk 01-12-2014 bouwen van een kelder
Heereindsestraat 2 Beek en Donk  17-11-2014 plaatsen tijdelijke woonunit
 
Aangevraagde sloopmelding
Locatie Kern Ingediend d.d.  Werkomschrijving
Dr. Timmerslaan 10     Beek en Donk    01-12-2014           verwijderen asbest
In dit stadium kunnen nog geen bezwaren worden ingediend tegen ingediende aanvragen om 
omgevingsvergunning. Het betreft slechts een wettelijke bekendmaking. Bezwaren kunnen 
worden ingediend nadat over de plannen is beslist.

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie Kern Werkomschrijving Activiteit Verzonden
Ruitjensakker 16 Lieshout            vergroten woning                  bouwen 25-11-2014
Dorpsstraat 58/60 Lieshout            wijzigen gebruik pand           planologie 27-11-2014
Heereindsestraat 2 Beek en Donk plaatsen tijdelijke woonunit bouwen 26-11-2014
Herendijk 15 Lieshout verlengen tijdelijke woonunit  planologie 27-11-2014

Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen zes we-
ken na de dag van verzending van het besluit een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente 
Laarbeek. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de gemeentenieuwspagina’s. 

Voor het inzien van verleende vergunningen kunt u een afspraak maken via www.laarbeek.nl 
of via het centrale telefoonnummer. Bovendien kunt u – bij voorkeur ’s ochtends - telefonisch 
informatie inwinnen bij het team Omgevingsvergunning. U kunt daarvoor ook het centrale 
telefoonnummer bellen, 0492 469 700.

Bouwer zoekt medebouwer

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Kennisgeving incidentele festiviteiten

Verkeersbesluiten

Aanvragen omgevingsvergunning

Verleende omgevingsvergunningen

ZORG EN WELZIJN
Brandweer
Spoed, tel: 112
Geen spoed: 040-2332155

Coöperatie Tot uw Dienst
Wijkzuster tel: 06-30 64 01 21 
info@cooperatietotuwdienst.nl

Dierenartsen
Beek en Donk:
Dierenartsencombinatie ZuidOost, 
Laarbeek, tel: 0492-462899
Lieshout:
Dierenkliniek, tel: 0499-423389

Dierenambulance De Peel
T 0492 384750 / 06 24575953

Huisartsen
Aarle-Rixtel:
Dr. Engels en Dr. Titulaer, 
tel: 0492-381253
Email: aarle-rixtel@huisartsen.nl
Beek en Donk:
Dr. Coenen en Dr. Teunisse, tel: 
0492-338000, spoed 0492-338001
Email: info@huisartsenpraktijk-
coenen-teunisse.nl
Medisch Centrum Beek en Donk, 
tel: 0492-462200, 
spoed 0492-463775
Lieshout:
Dr. Hentenaar, tel: 0499-422828, 
spoed 0499-421907
Dr. Lindeman en Dr. Rechters, tel: 
0499-421274, spoed 0499-423769

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

Politie
Spoed: tel. 112
Geen spoed: tel. 0900-8844

Postzaken
Aarle-Rixtel, Kerkstraat 7
Beek en Donk, Piet van Thielplein 
30 en Heuvelplein 73
Lieshout, Dorpsstraat 54a
Mariahout, Wilhelminastraat 22b

Tandzorg
Aarle-Rixtel:
P.Kolkman en C.Martin
Broekelingstraat 8, tel: 0492-381790
P. Colen
Julianalaan 16, tel: 0492-382727
Beek en Donk:
ST Samenwerkende Tandartsen
Schoolstraat 2, tel: 0492-464486
Lieshout:
Tandartsenpraktijk Lieshout
Vogelenzang 22, tel: 0499-421836

Verpleeg- en verzorgingshuizen
Aarle-Rixtel:
Mariëngaarde, Bosscheweg 20
Zonnetij, Heindertweg 21
Beek en Donk:
De Regt, Otterwegs 19a
Lieshout:
Franciscushof, Franciscushof 17

Wit-gele Kruis
Uitleen en verkoop van hulpmiddelen
Grotenhof 44 D
5737 CB Lieshout 
T 0499-423169 
Elke werkdag open
van 10.00 tot 11.00 uur
 
Ziekenhuizen
Catharina Ziekenhuis Eindhoven
Tel: 040-2399111
Bezoektijden van 
13.30-14.15 en 18.45 -19.45 uur
Elkerliek Ziekenhuis Helmond
Tel: 0492-595555
Bezoektijden van 
13.30-14.30 en 19.00 -20.00 uur
Maxima Medisch Centrum Eindhoven
Tel: 040-8888000
Bezoektijden van 
13.30-15.00 en 18.30-20.00 uur 

Kledingbank Laarbeek
Beekerheide 41, Beek en Donk
Woensdag 14.00 - 16.30 uur
Zaterdag 10.00 - 15.00 uur
www.kledingbanklaarbeek.nl

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

Afvalkalender

INZAMELDAGEN

In 2014 wordt op woensdag en vrijdag huishoudelijk afval ingezameld. Laarbeek is 
daarvoor opgedeeld in twee gebieden: een binnengebied en een buitengebied.

BINNENGEBIED In het binnengebied wordt het huisvuil opgehaald op vrijdag. Het 
binnengebied omvat alle straten en woningen die binnen de bebouwde kommen van 
Laarbeek liggen en enkele overloophoekjes en straten.

BUITENGEBIED In het buitengebied wordt het huisvuil opgehaald op woensdag. Het 
buitengebied omvat het gedeelte van Laarbeek ten oosten van de N279, plus:

 Aarle-Rixtel: Bakelseweg, Oliemolen, Pater Eustachiuslaan, Peeldijk, Kasteelweg,  
 Croylaan, Laag Strijp (vanaf nummer 26), Hoog Strijp en Het Laar.

 Beek en Donk: Willemstraat, Brugstraat, Gemertseweg, Peeldijk, Loopweg, 
 Biezenweg, Broekkantsestraat, Bijenweg, Pater Van der Burgtweg, Kasteellaan, 
 Starreboslaan, Groenewoudseweg, Karstraat, Lage Dijk, De Hei, Herendijk,   
 Heereindsestraat, Auwerstraat, Donkervoortsestraat, Ooievaarsweg, Grensweg en  
 het pand Pater De Leeuwstraat 65.

 Lieshout en Mariahout: het gedeelte ten zuiden van het Wilhelminakanaal, 
 Staartweg, Beemdkant, Wielekensweg, Duin, Herendijk, Elsduin, De Stater,   
 Sonseweg, Sluisweg, Broek, Broeksteeg, Den Houw, Schutsstraat (vanaf nr. 37),  
 Stekkermortel, Bosven, Meerven (vanaf nummer 25), Knapersven (vanaf nr. 16),  
 Ketelkampweg, Torrenven, Paalberg, Rijtvenweg, Vossenberg, Rooijseweg, 
 Heidedreef, Veghelsedijk, Beukendreef, Sparrendreef, Schaapsdijk, Rietven, 
 Heieindseweg, Grensweg en De Hei.

DIFTAR De gemeente Laarbeek heeft voor het inzamelen van huishoudelijk afval het 
systeem van tariefdifferentiatie (DIFTAR). Naast een vast basistarief per jaar betaalt u 
een bedrag per keer en per soort container die gelegd wordt. Er worden verschillende 
tarieven gehanteerd voor de grijze en de groene container. Het aantal keren legen van 
de container wordt ook geteld. Als inwoner van Laarbeek heeft u met dit systeem dus 
zelf invloed op uw kosten voor afvalverwijdering. Voor het omruilen of vervangen van 
kapotte containers, klachten over inzameling of informatie over Diftar kunt u bellen 
met het MIC, telefoon 0800 023 0344. Voor overige informatie kunt u contact opnemen 
met de gemeente Laarbeek, telefoon 0492 469 700. Ook kunt u uw melding 24 uur per 
dag doorgeven op www.miconline.nl.

INZAMELING CONTAINERS De grijze container wordt ieder week geleegd, in het 
binnengebied op vrijdagen en in het buitengebied op woensdagen. De groene 
container voor gft-afval wordt in het binnengebied in de even weken op vrijdag leeg-
gemaakt. Voor het buitengebied geldt een aanmeldsysteem voor groen afval. Als uw 
gft-container vol is en u vindt dat deze geleegd dient te worden dan belt u gratis met 
de firma SITA telefoon 0800 023 2499. Dit kan tot de woensdag, uiterlijk 16.00 uur, 
voorafgaand aan de vrijdag dat gft-afval regulier wordt ingezameld in onze gemeente. 
Belt u mobiel, beld dan 0492 580 000.

Omdat niet iedereen dezelfde hoeveelheid afval aanbiedt zijn er containers voor 25, 
140 of 240 liter afval beschikbaar. Het gft-afval wordt apart van het restafval ingeza-
meld, omdat het ook apart wordt verwerkt. Het restafval wordt verbrand en van het 
gft-afval wordt compost gemaakt. Let erop dat de containers vanaf 7.30 uur geleegd 
worden, zorg dus dat ze op tijd buiten staan.

Er is een aantal voorwaarden waaraan het aanbieden van containers moet voldoen:
 de container mag maximaal 75 kilo wegen;
 het afval mag niet te vast worden aangedrukt;
 de deksel moet gesloten zijn, er mag geen afval uitsteken;
 de zijde met de handvatten en wielen moet naar de weg gericht zijn;
 per adres worden containers toegewezen die aan dat huisnummer toebehoren. 

 De containers en de milieubox moeten dus blijven staan wanneer u verhuist.

Voor de groene container (gft-afval) komen daar nog bij:
 om problemen met het legen van de container te voorkomen mag er geen gras,  

 bladeren of vochtig materiaal onder in de container worden gestort;
 doordat in gft-afval vaak vocht zit, kan het zijn dat de inhoud aan de container  

 vriest. De container kan dan niet geleegd worden. De mislukte lediging zal wel in  
 rekening worden gebracht. Houd hier dus rekening mee door de container de nacht  
 voor het legen vorstvrij weg te zetten.

MILIEUSTRAAT LAARBEEK

De Stater 2 in Lieshout, telefoon 0499 422 775, fax 0499 327 409
OPENINGSTIJDEN woensdag t/m vrijdag 13.00-17.00 uur, zaterdag 9.00-16.00 uur.

  De milieustraat doet dienst als afvalstort voor inwoners van Laarbeek. Om toegang  
 tot de milieustraat te hebben dient u te beschikken over de Toegangspas milieu-
 straat. Ieder huishouden in Laarbeek heeft in 2006 een pas ontvangen.

  Bij de milieustraat in Lieshout kunnen de volgende gescheiden stoffen worden  
 aangeboden: grof huisvuil, snoeiafval, puin, koelkasten en ander bruin- en witgoed,  
 afgewerkte olie (max. 10 liter), klein gevaarlijk afval (KGA), oud ijzer, papier en  
 autobanden. Ook asbest en eterniet mogen aangeboden worden maar dan moet u 
 dat vooraf telefonisch melden bij de milieustraat. U mag dan eenmalig 500 kilo -  
 ongeveer 14 golfplaten - aanbieden, dubbel verpakt in stevig plastic. 

  Er mag maximaal 2 m³ afval per keer worden gestort. Voor het storten van afval is  
 een tarief verschuldigd. Autobanden kunnen tegen een vaststaand bedrag worden  
 ingeleverd. De kosten staan vermeld bij de milieustraat.

 RESTAFVAL

Dit zijn alle huishoudelijke afvalstoffen die niet gescheiden ingezameld kunnen 
worden. Op de afvalkalender staat wanneer bij u het restafval opgehaald wordt. Het 
restafval biedt u aan in de grijze container. Voor klachten over de inzameling kunt u 
contact opnemen met telefoon 0800 023 0344, of geef digitaal een melding door op 
www.miconline.nl.

PAPIER EN KARTON

Het oud papier wordt wekelijks huis-aan-huis opgehaald in de bebouwde kommen 
van Laarbeek. In Lieshout en Mariahout op woensdag, in Aarle-Rixtel op vrijdag, in 
Beek op donderdag en in Donk op dinsdag. In het buitengebied wordt dit maandelijks 
ingezameld.

                                             Bebouwde kom                    Buiten bebouwde kom
Aarle-Rixtel                          elke vrijdag                           2e vrijdag van de maand
Beek                                     elke donderdag                   1e zaterdag van de maand
Donk                                     elke dinsdag                           1e zaterdag van de maand
Lieshout / Mariahout             elke woensdag                    1e woensdag van de maand

PLASTIC AFVAL

Uw plastic afval, zoals plastic flessen, shampoo- en wasmiddelenflacons, plastic tas-
sen, plastic bekertjes en sausflessen kunt u apart aanbieden in speciale zakken met 
het logo van de plastic heroes. Eens in de vier weken kunt u deze zakken aan de straat 
zetten en halen wij deze gratis voor u op. Het plastic wordt vervolgens gerecycled. Er 
wordt ingezameld vanaf 7.30 uur, dus zorg ervoor dat u de zakken voor deze tijd buiten 
zet. U kunt gratis nieuwe zakken ophalen bij het gemeentehuis, de milieustraat of bij 
de Wmo-servicepunten (De pastorie, Heindertweg 1 in Aarle-Rixtel, Dorpshuis Lieshout 
en Buurthuis Mariahout). Ook kunt u nieuwe zakken bestellen via het Milieu Informatie 
Centrum (MIC), telefoon 0800 023 0344, of digitaal via www.miconline.nl.

Vragen of klachten?
Voor het omruilen van containers, het vervangen van kapotte 

containers en klachten over de inzameling is een speciaal  

telefoonnummer opengesteld: 0800 023 0344. 

Hier kunt u ook informatie krijgen over Diftar. 

Ook kunt u  via www.miconline.nl een melding doen.

Papier en karton:
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NATUURLIJK 
   Mooi Laarbeek

Marcel van de Kerkhof uit Aarle-Rixtel 
is natuurfotograaf. Hij schoot afgelopen 
jaren prachtige plaatjes in Laarbeek.

Wie is daar?

Het wordt langzaam kouder en kouder, 
maar in de boshut van Noud Biemans op 
d’n Opstal is het dankzij het houtkachel-
tje nog goed toeven. Regelmatig ga ik 
hier nog zitten en zie ik door de kou 
steeds meer dieren op het water en voer 
afkomen. Zo zagen we afgelopen week 
een paar keer een wezel voorbijschieten 
bij de vijver, helaas zo snel dat ik er geen 
foto van kon maken.
Ook dit boomklevertje laat zich iedere 
keer zien en hier zat hij zo dichtbij dat 
ik op deze foto uitkwam. Ik vroeg me 
af, zou hij zich in de hoek gedrukt voe-
len? of vinden jullie hem raar uit de hoek 
komen? Hij bleef in ieder geval wel stil in 
een hoekje zitten. Ik hoop maar dat hij 
niet de hoek omgaat! Er hebben al veel 
mensen genoten van dit mooie plekje 
op d’n Opstal. Het blijft genieten in ons 
Mooie Laarbeek! 

Nieuwsgierig naar mijn expositie? Deze 
is nog tot 4 januari te bezichtigen in 
de bibliotheek van Helmond, ook op 
zondagmiddag!

Locatie:
d’n Opstal

Locatie Kern  Werkomschrijving Activiteit
Dokter Timmerslaan 10    Beek en Donk                 verwijderen asbest sloop 

Heeft u plannen om te (ver)bouwen? Informeer ook bij het team Omgevingsvergunning in 
het gemeentehuis Laarbeek. U kunt hiervoor een afspraak maken met het omgevingsloket 
via gemeente@laarbeek.nl. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via het centrale te-
lefoonnummer 0492 469 700.

Afgehandelde sloopmeldingen
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Formido Beek en Donk
Beekerheide 15A

Tel: 0492–46 21 78

GRATIS 
inmeten, bezorgen en plaatsen 
van Storemax maatwerkkasten 

en interieurs!*

Wĳ  � g� �  ה t gr� g
en interieurs!*

t gr� g ה
en interieurs!

t gr� g ה

KlusHulp

Trotse 
winnaar 

van:

*Niet geldig i.c.m. andere acties!

Bijeenkomst Contactgroep Laarbeek

Kwizut maakt balans op na inschrijvingsperiode

Sluiting ViERBINDEN en Vrijwillige Hulpdienst 
tijdens feestdagen

Laarbeek - Ben Rooijakkers, zelf-
hulpdeskundige en bestuurslid van 
ZelfhulpVerbind.nl, houdt op dinsdag 
16 december de maandelijkse bijeen-
komst in Franciscushof (Franciscushof 
17, Lieshout). De bijeenkomst is van 
20.00 tot 22.00 uur en de toegang is 
gratis. 

Weet dat er na donkere jaargetijden 
weer een lente komt. Je hoeft niet al-
tijd naar binnen te kijken of naar de 
punten van je eigen schoenen, kijk om 
je heen of omhoog. Neem in je op hoe 
mensen naar jou kijken. Zie hun glim-
lach en uitgestoken handen. Ervaar de 
spelende kinderen en mensen met een 
fysieke beperking die geduldig voort-
schuifelen gebruikmakend van hun 
loopmiddel. Ruik het versgebakken 

brood bij de bakker en zie dat de 
postbode door weer en wind brieven 
bezorgt. Misschien brengt hij wel een 
brief naar jouw adres. Adem diep in 
en ruik de natuur. De lucht van rot-
tende bladeren die weer mest vormen 
voor het groen van volgend jaar. Voel 
de zon die nog verbazend veel kracht 
heeft voor deze tijd van het jaar. 
Luister naar de vogels of het liefde-
volle gesprek dat een passerende man 
via zijn mobieltje voert. Kijk vaker in 
de spiegel en zie daar niet steeds je 
treurige zelf, je minderwaardige zelf, 
je weglopende zelf, je beperkte zelf, je 
opgesloten zelf, je met jezelf ontevre-
den zelf. Dat ben jij niet. Verwijt jezelf 
niet dat je niet geworden bent wie je 
wilde zijn of je leven anders verliep 
dan verwacht. Veracht jezelf niet. Dit 

ben je wel, want je ziet je mooie zelf 
en jij mag er zijn. Vind jezelf alle be-
halve een zeur die anderen lastigvalt. 
Kijk naar jezelf en de mogelijkheden 
die je hebt.

Praten met een lotgenoot helpt echt 
je positieve spiegelbeeld te herstellen; 
makkelijker om te gaan met de situatie 
waarin je leeft; en het zonder schuld-
gevoel weer maken van keuzes voor 
jezelf. Deelname is gratis en anoniem. 
Voor meer informatie of aanmelding 
kan contact worden opgenomen met 
Ben Rooijakkers, tel. 06-51915657 
of mail ben@zelfhulpverbindt.nl. Let 
op! De bijeenkomst is niet meer in 
het Ontmoetingscentrum maar in 
Franciscushof.

Beek en Donk - De inschrijvingsperi-
ode is gesloten en Kwizut kan de ba-
lans opmaken. Maar liefst 146 teams 
hebben zich opgegeven voor dé kwiz 
van Beek en Donk, Kwizut! Dit is we-
derom een waanzinnig getal waar de 
organisatie ontzettend tevreden en 
trots op zijn. Net als vorig jaar vinden 
ze het nodig om jullie al wat belang-
rijke informatie te verstrekken vóór de 
kwizavond.

Daarom houden ze ook nu weer een 
infoavond, deze is op 18 december bij 

Café/Zaal van de Burgt. Deze avond is 
verdeeld over twee sessies. Met team 
1-74 starten ze om 20.00 uur. Voor 
team 75-146 is dit 21.00 uur. Indien je 
niet meer weet welk nummer je team 
heeft, kun je dit terugvinden op www.
kwizut.nl. De zaal is open vanaf 19.30 
uur.

Het is belangrijk dat er van ieder 
team minimaal één iemand aanwezig 
is op deze avond omdat onder meer 
het startbewijs voor Kwizut op deze 
avond wordt verstrekt. Per team zijn 

er maximaal 2 personen van harte 
welkom. Tevens attenderen we jullie 
erop dat deze avond de laatste mo-
gelijkheid is om het inschrijfgeld te 
voldoen. Indien dit niet is voldaan kan 
het startbewijs niet afgegeven wor-
den.  Gelukkig geldt dit maar voor een 
paar teams, de rest heeft het allemaal 
keurig vooraf geregeld, dus controleer 
even of je al betaald hebt en zo niet 
regel dit dan nog vlug of betaal het ui-
terlijk 18 december.

Laarbeek - ViERBINDEN Vrijwil-
ligershulp houdt het laatste 
spreekuur voor 2014 op maandag 
22 december van 9.00 tot 10.30 
uur. 

Tot dat tijdstip kunnen nog aan-
vragen ingediend worden voor 
vervoer en de klussendienst in de 
komende periode. Daarna sluit het 
kantoor. Op 5 januari 2015 staan 

de vrijwilligers weer voor u klaar. 
Zij wensen iedereen hele fijne 
feestdagen en een goed 2015.

WINTERBANDEN 
BIJ VERSCHUREN BANDEN
SNEL, EERLIJK EN VOORDELIG

Bosscheweg 30 Beek en Donk     
T: 0492 - 46 12 38    www.josverschuren.nl

KIES VOOR DE KRACHT VAN VERSCHUREN

 Eerlijke banden voor de beste prijzen

 Vakkundige montage en controle

 Leverancier van alle bekende merken

 Uitstekend advies

Bel voor een scherpe offerte op maat

Verwarmde vlooienmarkt in 
rollerhal
Beek en Donk - Rollerclub De Oude 
Molen houdt op zondag 4 januari 

van 10.00 tot 15.00 uur een rommel-
markt in de verwarmde rollerhal aan 
de Lage Heesweg 1 in Beek en Donk.

Op deze gezellige markt verkopen 
particulieren tweedehands goederen 
zoals snuisterijen, huisraad, boeken, 
kleding, cd’s en allerlei herbruikbare 
spullen. Ook aan de inwendige mens 
wordt gedacht. In de kantine verko-
pen leden van de club allerlei hapjes 
en drankjes. De entreeprijs voor be-
zoekers bedraagt €1.50. Kinderen 
tot 12 jaar mogen onder begeleiding 
gratis mee naar binnen. De opbrengst 
van deze gezellige markt komt ge-
heel ten bate aan de rollerclub.

Oranjelaan 46, Beek en Donk
06  21 45 84 14

Mari Verschuren
Klokken- 

& 
uurwerkreparatie
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CARNAVAL 2015
Voorverkoop Ganzekwekavonden

Aarle-Rixtel - De befaamde 
Ganzekwekavonden vinden plaats op 
24 januari en 7 februari. Deze avonden 
staan garant voor muzikaliteit en de 
nodige dosis humor. De zaalcommissie 
is er dit jaar weer in geslaagd om een 
prachtig programma samen te stellen. 

Naast de vertrouwde Ganzegatse 

groepen Dè Vèlt Op, Gans Anders en 
een nieuwe Ganzegatse groep on-
der de naam de Biermannen, treden 
ook regionale grootheden als Andy 
Marcelissen, Rob Schepers, Rob van 
Elst, TaDaa en Jeroens Clan voor u op. 
Dit mag u natuurlijk niet missen. Zie 
voor het programma ook de website 
www.ganzegat.nl

Voorverkoop                                                                                                                                           
De voorverkoop voor de 
Ganzekwekavonden vindt plaats op 
zondag 11 januari om 11.00 uur in 
de Dreef in Aarle-Rixtel.  De Dreef is 
vanaf 10.00 uur geopend. De kaarten 
kosten €12,50  per stuk. Weer er snel 
bij, want op is op. 

 Foto van een eerder gehouden Ganzekwekavond

Prinsenreceptie voor Aarlese Hoogheden

Inschrijven kindersauwelmiddag 
Teugelders van Ganzendonck 

Aarle-Rixtel - In multifunctioneel cen-
trum de Dreef vindt op zaterdag 20 
december de prinsenreceptie plaats.  
Van 18.30 uur tot 19.30 uur is het de 
beurt aan jeugdprins Tim, jeugdprin-
ses Lumy en kleinvorst Florian om de 
felicitaties in ontvangst te nemen. 

Onder begeleiding van de Gele Kielen 
gaan zij er weer een fantastisch jaar van 
maken voor de jeugd van Ganzegat. 
Vanaf 20.00 uur is het de beurt aan de 
kersverse prins ‘Cellus den Uurste’ en 
zijn prinses Ingrid om de felicitaties in 
ontvangst te nemen. Onder het motto 

‘Nie Normaal’  gaan zij de regie voeren 
over Ganzegat. De organisatie nodigt 
u allen van harte uit om de Hoogheden 
te komen feliciteren. Na het offici-
ele gedeelte wordt de avond gezellig 
voortgezet met de hofdiscotheek.  

Beek en Donk - In 2015 viert 
Ganzendonck carnaval onder het 
motto ‘Ganzendonck, al 55 jaor 
wérrelds!’. De jeugd uit Beek en 
Donk kan in dit jubileumjaar, als 
artiest tijdens de Ganzendonckse 
Kindersauwelmiddag in Muziek-
centrum ’t Anker, ‘un wérrelds op-
treden’ laten zien. Deze spectacu-
laire middag wordt op zondag 1 
februari in muziekcentrum ’t Anker 
gehouden.

Oproep
Wil jij een keer als een echte artiest 
voor een hele zaal optreden? Bedenk 
dan een leuk optreden en meld 
je aan. Je mag met elk optreden 

meedoen dat je leuk vindt. Je kunt 
zingen, dansen of toneelspelen Je 
kunt vriendjes en/of vriendinnetjes 
vragen om samen iets leuks te doen. 
Natuurlijk mag je ook alleen optre-
den. Het is de bedoeling dat je van 
tevoren een keer komt oefenen. Op 
zaterdag 17 januari is er in Café-Zaal 
De Tapperij vanaf 10.00 uur een oe-
fendag.

Iedereen die meedoet is een kanjer 
en krijgt een mooie medaille van 
Jeugdprins Luukske XXIX en zijn 
Jeugdprinses Michelle. Het inschrijf-
formulier voor deze middag kun je 
downloaden op www.teugelders.nl 
(kijk bij ‘Downloads’).

Kindersauwelmiddag bij de Teugelders van Ganzendonck

Stapelkortinn

too 40% !

Pr. Hendrikstraat 10 • Beek & Donk • 06-42020210 • www.puurplus.nu

Kennismakingsactie:                         een mooie attentie!

Ook leuk als cadeaubon voor de feestdagen
25% korting

%%%
%%% N

Schoonheidssalon
Natuurlijk

%  Basis en luxe gezichtsbehandelingen
%  Make-up workshops
%  Visagie
%  Gelnagellak
%  Verven wimpers en wenkbrauwen

%  Epileren/harsen
%  Microdermabrasie
%  Dermashaping
%  Cosmetische hand- en
      voetverzorging

Korte Zwaard 15                Beek en Donk Tel.: 06-15 360 750www.schoonheidssalon-natuurlijk.nl

Wenst u �jne en gezonde feestdagen 

en graag tot ziens in 2015, dan maken wij er

samen weer een mooi HAAR jaar van!

Ginderdoor 41, Mariahout    06-27851752

www.pedicuresalonannerie.nl
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Bijzonder Mooi
Opgebrand?

Laat je verwennen!
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Mooi UIT in Laarbeek

Oranjebar Mariahout

Oranje bar Mariahout www.oranjebar.nlOranjeplein 7

ZATERDAG 13 DECEMBER 

ZATERDAG 20 DECEMBER

MAANDAG 29 DECEMBER

ZATERDAG 11 JANUARI 

PETERS DONDERS(SHOT) 

X-MAS PARTY

DARTEN
BUURTVERENIGING DE KEMPKES

DARTTOERNOOI
AANVANG: 13.00 UUR
(OPEN: 12.00 UUR)

St. Caecilia start kerstseizoen met de ‘Sounds of Christmas’ 

Marijn Bakt voor Runningteam Laarbeek

Lieshout – Harmonie St. Caecilia 
brengt Laarbeek aankomend week-
end in kerstsferen. Het Lieshouts en 
Mariahouts harmonieorkest speelt 
zaterdag in de Sint Servaaskerk haar 
‘Sounds of Christmas’.

Het concert is gratis en start om 
19.00 uur. Op het programma on-
geveer een uur aan kersttoppers. 
Van kitscherige, ouderwetse, maar 

gezellige kerstnummers tot filmmuziek 
van kerstklassiekers. Alle muziek wordt 
ondersteund door beelden op groot 
scherm.

Centraal in het concert staat de film 
The Snowman. Een tekenfilmklassieker 
met prachtige muziek en een hartver-
warmend verhaal over een jongen en 
zijn sneeuwpop. Het harmonieorkest 
speelt de muziek live met de film mee. 

Een uniek en mooi moment, waarin de 
magie van een mooi kerstverhaal sa-
men komt met betoverende muziek.

Niet alleen het podium en de muzikale 
invulling staat in het teken van kerst. 
Ook de Servaaskerk wordt voor de 
gelegenheid nog meer in kerstsferen 
gedompeld. De kerk gaat zaterdag 13 
december om 18.30 uur open en de 
toegang is gratis. 

Lieshout - Runningteam  Laarbeek is 
op zondag 14 december weer aan-
wezig  op de kerstmarkt in Lieshout. 
Zoals voorgaande jaren bakken zij 
dan de bekende Belgische wafels;  
mét of zonder slagroom. Dit doen  zij 
om zoveel mogelijk geld bij elkaar te 
krijgen voor de Roparun. De Stichting 
Roparun  besteedt het geld aan wen-
sen van inloophuizen voor mensen 
met kanker en aan  ziekenhuizen  voor 
extra onderzoek.

Het motto is: ‘Trachten leven toe te 
voegen aan de dagen, waar geen da-
gen meer kunnen worden toegevoegd 
aan het leven’. Het hele Runningteam 
is nagenoeg  het hele jaar actief. Er zijn 
diverse acties en er worden loten ver-
kocht.  Daarnaast  is het Runningteam 
altijd op zoek naar sponsoren die  geld 
willen doneren voor dit doel. Tijdens 
de kerstmarkt hebben zij  dit jaar de 
jongste wafelbakker van Laarbeek uit-
genodigd  om te gast te zijn bij hun 
team.  Marijn leerde wafels bakken van 
zijn oma en bakt sinds zijn tiende jaar 
wafels voor ‘Rising Stars’, een goed 
doel dat een zorgboerderij in Afrika 
heeft opgezet. Afgelopen jaar bakte 

hij tijdens een goede-doelen-markt  in 
Geldrop in zijn eentje ruim driehon-
derd wafels. Zondag is deze meester-
bakker actief voor het Runningteam 
Laarbeek!

Als je zin hebt in een lekkere wafel, 
kun je het Runningteam Laarbeek vin-
den op de kerstmarkt in Lieshout op 
zondagmiddag  14 december.

Buurtvereniging Plan West houdt 
kerstkienavond

Kerstviering KBO Mariahout

Kienen met de KVL

Lieshout – Buurtvereniging Plan West 
houdt op woensdag 17 december een 
kerstkienavond met prachtige kerstpak-
ketten als prijs. Deze en andere kien-
avonden zijn in zaal De Koekoek aan de 
Dorpsstraat 49 in Lieshout.

De zaal is open vanaf 18.30 uur en het 
kienen zelf begint om 20.00 uur. In ver-
band met de komende feestdagen is 
er op 24 en 31 december geen kienen. 
De volgende kienavond is op 7 januari 
2015. De organisatie hoopt u op een 
van deze avonden te mogen begroeten. 
Zij wensen iedereen fijne feestdagen. 

Mariahout – De jaarlijkse kerst-
viering voor de leden van de KBO 
Mariahout wordt gehouden op 
woensdag 17 december. De aan-
vang is 15.30 uur. 

De kerstviering wordt door Pater Wester 
verzorgd. De zang tijdens de viering is 
van het Mercantokoor. Na de viering 
is er een uitgebreide koffietafel bij de 
Pelgrim met aansluitend een optreden 
van de cabaretgroep ’t Is Altijd Wa.

Lieshout – De Katholieke Vrouwen- 
vereniging Lieshout (KVL) houdt op 
vrijdag 12 december een kienavond. 

Deze wordt gehouden in het Dorpshuis 
aan de Grotenhof. Bij deze kienavond 
is er ook een jackpot. De avond begint 
om 20.00 uur en de zaal is open vanaf 
19.00 uur. Iedereen is welkom om mee 
te doen.

Postbus 122, 5740 AC  Beek en Donk 
 

Telefoon (0492) 468744Kapelstraat 18

Iedere 1e en 3e dinsdag van de maand gratis spreekuur 
tussen 18.00 – 19.00 uur, op afspraak.

Beek en Donk

www.ja-laarbeek.nl
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www . k e r s t f a i r l i e s h o u t . n l
l i k e  o n s  o p  f a c e b o o k !

‘T Café van Lieshout

Muzikaal openingsweekeinde
Meer informatie in 
De MooiLaarbeekKrant van
18 december!

‘Pure Unplugged’
(duo Kristel Seijkens en Jan Vlemmings)
Live-muziek met de Kerstfair in Lieshout

Iedere Kerstdag geopend vanaf 
20.00 uur

Oudjaarsavond 
Open vanaf 20.00 uur tot ….  All-inn: €25,00 p.p.

DORPSSTRAAT 58  LIESHOUT

Zaterdag
14 december

Vrijdag 
t/m 
zondag
19 t/m 21 
december

Kerst

Woensdag 
31 december

Feestje voor max. 80 personen? Info aan de bar

Ontknoping Gezondheidsrace Laarbeek

Family for all viert samen kerst

Laarbeek - Na een jaar lang hard wer-
ken wordt zaterdag 13 december be-
kend welk Gezondheidsteam de titel 
‘Fitste team van Laarbeek’ in de wacht 
sleept. De ontknoping vindt plaats in 
De Dreef, Duivenakker 76 in Aarle-
Rixtel. Het programma begint om 
14.30 uur en eindigt rond 18.00 uur.

Het belooft een leuke middag te wor-
den. De teams spelen, mét hun sup-
porters, tegen elkaar in een Laarbeekse 
uitvoering van het spelprogramma 
‘Ik hou van Holland’. Om 14.45 uur 

presenteren de teams de activiteiten 
van de afgelopen maanden. De uitslag 
van de jury volgt om 17.00 uur, ge-
volgd door de spannende ontknoping. 

Supporters zijn welkom
De teamleden, hun supporters, ju-
ryleden, ondersteuners en onder-
nemers die betrokken zijn bij de 
Gezondheidsrace zijn uitgenodigd 
voor deze middag. Oud-deelnemers 
en belangstellende inwoners zijn ook 
van harte welkom om de teams te ko-
men aanmoedigen en feliciteren.

Derde editie
De Gezondheidsrace Laarbeek is ont-
staan op initiatief van inwoners die ac-
tief aan hun eigen gezondheid wilden 
werken én anderen wilden aansporen 
tot een gezonde leefstijl. Het doel is 
om zoveel mogelijk inwoners te stimu-
leren hun gezondheid te verbeteren. 
Dat kan zijn op het gebied van sport en 
bewegen, voeding of leefstijl. Na twee 
eerdere succesvolle edities, wordt deze 
derde editie op 13 december feestelijk 
afgesloten. 

Laarbeek - Family for all wil graag op 
2e Kerstdag, van 14.00 tot 17.00 uur, 
mensen bij elkaar brengen die alleen 
zijn of financieel niet over de midde-
len beschikken om iets extra’s te doen 
voor zichzelf of de kinderen. De mid-
dag staat in het teken van samen Kerst 
vieren en elkaar ontmoeten in een hui-
selijke sfeer. 

Kerstversieringen knutselen, een spelle-
tje doen, samen een eenvoudige maal-
tijd bereiden, voor alle leeftijden is er 
iets te doen. Deze middag is vrij toegan-
kelijk voor jong en oud, alleenstaanden 

en gezinnen met kinderen. Je moet je 
wel  vóór 20 december 2014 even aan-
melden.

Wil je graag bij deze activiteit aanwezig 
zijn, of ken je iemand voor wie dit een 
mooie gelegenheid zou zijn om mensen 
te ontmoeten? Neem gerust contact op 
en samen met de organisatie wordt er 
een gezellige middag van gemaakt. Voor 
aanmelden en/of meer informatie kun 
je terecht bij Dorine van Horrik. Mail: 
dorine@horrik.nl, tel. 06-23180081 of 
facebook.com/familyforall.

Activiteiten oMase in december

Repareren en ontmoeten bij Repair Café Laarbeek

Mariahout - oMase heeft in de-
cember nog een drietal activitei-
ten. Op zaterdag 13 december 
gaan leden -die zich hiervoor aan-
gemeld hebben- gezamenlijk naar 
de kerstrollershow van ‘de Oude 
Molen’. Op maandag 15 december 
wordt er een kerststuk gemaakt. 

De kerstviering van oMase vindt 
plaats op vrijdag 19 december in 
zaal de Pelgrim. De avond begint 
om 19.30 uur met een kerstgedach-
te met medewerking van het oMa-
sekoor. Elk jaar wordt er aandacht 
geschonken aan een goed doel en 
dit jaar is gekozen voor Hospice de 

Populier in Bakel. Verder is er een 
kerstverhaal waarbij de leden actief 
mee kunnen doen en een kerstspel 
door een kleine groep mensen van 
toneelvereniging Mariahout. De 
avond wordt afgesloten met een 
loterij met leuke kerstprijzen.

Lieshout - Dorpsraad Lieshout houdt 
woensdag 17 december het maan-
delijks Repair Café in het Dorpshuis 
van Lieshout. Het draait dan allemaal 
om repareren en ontmoeten. Tussen 
13.30 en 16.00 uur staan diverse vak-
lieden voor u klaar.

Kleding, kleine houten meubelstukken, 
fietsen en klein huishoudelijk elektri-
sche  apparatuur kunnen daar allemaal 
een tweede kans krijgen. Gereedschap 
en materialen zijn aanwezig.  Mensen 
die het Repair Café bezoeken, ne-
men van thuis kapotte spullen mee. 

Broodroosters, lampjes, föhns, kle-
ding, fietsen, speelgoed, servies, etc. 
Alles wat niet meer werkt is welkom 
en maakt kans op een geslaagde re-
paratie. De vaklui in het Repair Café 
weten bijna altijd raad. 

Door repareren te promoten wil de 
Dorpsraad van Lieshout bijdragen 
aan het verkleinen van de afvalberg. 
In Nederland gooien we ontzettend 
veel weg. Helaas zit repareren bij veel 
mensen niet meer in het systeem. Met 
het Repair Café wil de Dorpsraad daar 
verandering in brengen. 

Het Repair Café is voor alle inwoners 
van Laarbeek en omgeving. Het dient 
ook om bewoners op een andere ma-
nier met elkaar in contact te brengen 
en te ontdekken dat er heel veel ken-
nis en praktische vaardigheden in de 
buurt aanwezig zijn. Samen repare-
ren kan leiden tot hele leuke contac-
ten in de buurt. Maar bovenal wil de 
Dorpsraad met het Repair Café laten 
zien dat repareren leuk is, en vaak heel 
makkelijk. 

Bespaar op uw zorgpremie!

Ga direct naar onze zorgvergelijker

De Koperwiek 5   Mariahout   0499 422 533

www.vermeulenverzekeringen.com
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Maak kans op 
een Peugeot 107

bij besteding van € 25,- 
aan boodschappen

Wordt dit jouw fonkelnieuwe Peugeot 107 ter waarde van € 11.940,-? Bij aankoop 
van onderstaande producten krijg je t/m <datum> een extra kanskaart.

Hallo nieuwe
Boodschappenwagen

Laarbeek

Hertog mini
Alle soorten, 2 bakjes à 200 ml
2,12 - 2,18

Alfa, Warsteiner of Gulpener
Krat met 24 fl esje à 30 cl
12,94 - 13,89

KitKat, Lion, Bros, Rolo,
Smarties of Nuts
Alle soorten, 2 pakken à 4-5 stuks
3,26 - 3,70

Roosvicee
Alle soorten, 3 pakken à 1,5 liter
3,63 - 4,62

een Peugeot 107een Peugeot 107
bij besteding van € 25,-€ 25,-€

aan boodschappen

HalloHallo nieuwenieuwe

Jumbo Lieshout  Dorpsstraat 54a, tel. 0499 - 421 617     Jumbo Mariahout  Mariastraat 58, tel. 0499 - 421 228

Opm Adv_278x388mm_v2.indd   1 08-10-14   16:56
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Zondag 14 december
Kerstfair Lieshout

Trekking auto: 15.45 uur
Trekking weekwinnaars: 14.00 uur
Locatie: Dorpsstraat Jumbo
Trekking door Notaris Hermus 
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Doe mee met de 
‘tafeltennisbattle’ in Aarle-Rixtel

Kerstgala disco bij &RG-teens

Ontruimingsoefening met Sinterklaas

Aarle-Rixtel - Zit jij in groep 5, 6, 7 of 8 
van de basisschool? Doe dan op maan-
dag 29 december mee met de ‘tafel-
tennisbattle’ bij Tafeltennisvereniging 
A.T.T.C. ’77 in de gymzaal aan de Jan 
van Rixtelstraat te Aarle-Rixtel. Op 
een leuke en ontspannen manier kun 
je een ochtend tafeltennissen en wie 
weet ben jij wel de nieuwe ‘table star’ 
van Aarle-Rixtel van jouw groep.

Als je een tafeltennisbatje hebt, kun je 
dit meenemen, maar uiteraard heeft 
A.T.T.C. ’77 genoeg batjes om te 

gebruiken. De tafeltennisbattle begint 
om 10.00 uur en duurt tot ongeveer 
13.00 uur. Zorg dat je om 9.45 uur 
aanwezig bent en neem gymschoe-
nen mee die niet buiten gedragen 
zijn en die geen zwarte zolen heb-
ben. Opgeven kan voor 20 december 
door een email te sturen naar attc77@
chello.nl. Vermeld je naam, leeftijd, 
telefoonnummer, in welke groep je zit 
en op welke basisschool. Deelname is 
gratis. De organisatie hoopt je te zien 
op maandag 29 december.

Lieshout – &RG-teens houdt op vrij-
dag 12 december een kerstgala disco 
in de Club Energie, jeugdruimte van 
het Dorpshuis in Lieshout. Heb jij 
een mooie smoking of een lange jurk 
? Maak er zelf een en laat deze maar 
eens zien ! Doe mee,  verkleed je en 
win mooie prijzen. Misschien word jij 
&RG-teen van de maand?

Party Jockey Tim heeft voor dit thema 
zijn muziek op maat geselecteerd maar 
zeker niet te strak. Hij zorgt ervoor dat 
je de hele avond in je mooie outfit stijl-
vol staat te swingen en geniet van de 
ritmische muziek. Dit is de laatste disco 

van 2014. Let op! Deze disco en aan-
komende disco’s zijn weer op vrijdag 
en beginnen weer om 19.30 uur. 

De toegang tot &RG-teens discoavond 
is voor tieners met een pasje gratis en 
iedere gezellige jeugdige tiener ( groep 
7 ) tot en met 15 jaar is tegen beta-
ling van €1,50  van harte welkom. 
De Discozaal is open vanaf 19.30 uur. 
Zorg dat je op tijd bent om het alle-
maal mee te kunnen maken want om 
22.00 uur is deze bijzondere avond 
weer voorbij. Kijk ook voor meer infor-
matie op www.energyteens .nl.  

Beek en Donk - Sinterklaas was don-
derdag 4 december te gast bij basis-
school ’t Otterke. Samen met drie van 
zijn Pieten kwam hij ’s ochtends bij de 
school aan. Alle kinderen zorgden sa-
men voor een warm welkom. 

De werkkamer van de Sint kon wel een 
opknapbeurt gebruiken. Daarom kreeg 
de Sint voor zijn werkkamer mooie schil-
derijen, een echte versierde lamp en 
een boekenlegger aangeboden. Daarna 
heeft de Sint aan de groepen een bezoek 
gebracht. Hij heeft genoten van de op-
tredens van de kinderen en toen was het 

al tijd om weer te gaan. Net op het mo-
ment dat de Pieten afscheid wilden ne-
men ging het brandalarm echter af. De 
Sint werd door de Pieten snel in veilig-
heid gebracht en zag dat alle kinderen, 
juffen en meesters ook de veilige route 
naar buiten wisten te vinden. Gelukkig 
was Pietje Paniek niet op school en vond 
de Sint het erg mooi om te zien dat het 
allemaal in alle rust gebeurde. Gelukkig 
bleek later dat het een ontruimingsoe-
fening was geweest. En een heel ge-
slaagde oefening, vond de Sint. Eenmaal 
buiten konden alle kinderen Sinterklaas 
meteen goed uitzwaaien.

Johan Frenken geeft het voorzitterschap door 

Sinterklaas bij Kindcentrum de Sprankel

Lieshout - Vanuit de disco successen 
van &RG-Teens, tienerwerk Lieshout 
is de PLUS disco voor Laarbeek ont-
staan, toen nog met DJ—TX, nu Party 
Jockey Tim. Op 8 april 2011 werd de 
eerste discoavond gehouden voor de 
tieners van het voortgezet onderwijs 
tot en met 15 jaar. Met al direct als 
eerste opkomst ruim 50 tieners. 

Het succes werd overweldigend, 
waarbij er situaties ontstonden dat de 
discozaal met ruim 180 discogangers 
overvol was en er ca. 50 kinderen 
buiten stonden te wachten.  “We zijn 
daarna ‘On Tour’ gegaan, we gingen 
alle dorpskernen van Laarbeek af om 
ons succes te delen”, vertelt Johan 
Frenken. “Momenteel is het tijd voor 
een nieuwe frisse aanpak, maar ook 
mede door privéredenen is het tijd 
om het spreekwoordelijke stokje 
door te geven.” Voorzitterschap van 
&RGteens, PLUS, Laarbeekse tiener-
werken en organisator van Carnabeats 
en Muziekfeest voor mensen met een 
beperking was niet meer door Johan 
Frenken te combineren. Vooralsnog 
gaat het alleen om de overdracht van 
het voorzitterschap van Laarbeek en 
de PLUS disco’s. In goed overleg met 
de andere tienerwerken en met name 
de bestuursleden en na een kennis-
making/sollicitatie  is de organisatie 
ervan overtuigd een zeer geschikte 
kandidaat te hebben gevonden. Niet 
meer in een voorzittersrol, maar als 
coördinator.  

Stephan van Vegchel uit Beek en Donk 
gaat met passie en enthousiasme dit 
voor Laarbeek coördineren. Stephan 
bruist van de ideeën en kiest voor een 
andere structuur en opzet waarbij een 
en ander verder geprofessionaliseerd 
kan worden. De doelstelling hierbij is 
de jeugd van Laarbeek te vermaken, 
weten wat er leeft en speelt, hierop 

te anticiperen en voornamelijk een 
voorbeeld te zijn voor een Laarbeekse 
versmelting van de kernen, door de 

jeugd ambassadeur te laten zijn om 
de kernen dichter bij elkaar te laten 
komen.

Lieshout - Sinterklaas en twee Pieten 
werden donderdag 4 december om 
8.15 uur feestelijk onthaald door alle 

kinderen van Kindcentrum de Sprankel in 
Lieshout. Na een kort welkomstwoordje 
van de directeur was er een feestelijke 

viering met alle kinderen van het kin-
derdagverblijf, de peuterspeelzaal en 
de kleutergroepen 1/2 in de prachtige 
Theaterzaal van het Dorpshuis. 

Er werd gedanst, gezongen en 
Sinterklaas had voor elk kindje tijd. 
Sinterklaas had het druk, want 
daarna was er een feestelijke vie-
ring met de groepen 3, 4 en 5, ook 
in het Dorpshuis. Schitterend was de 
‘Pietenstyle’-dans en de andere optre-
dens die de kinderen hadden verzorgd. 
Sinterklaas en Pieten waren erg onder 
de indruk en hebben leuke cadeautjes 
gebracht. Wat een geweldige samen-
werking. De Sint heeft aangegeven 
zeker terug te komen volgend jaar.

Johan Frenken (l) en 
Stephan van Vegchel (r)

Sinterklaas op bezoek bij ‘t Otterke

Sinterklaas bracht ook een bezoek aan De Sprankel

 

dinsdag t/m vrijdag 
10.00-17.00   

zaterdag         
10.00-16.00 

Originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen 

Voor de feestdagen zijn er mooie geschenken 

Heuvelplein 32a Beek en Donk                           0658 988 162 

Als je kindje lekker slaapt, slaap jij ook goed!

Onze handgemaakte kinderkamerlampen 
geven uw kind de rust om in te slapen, te 
dromen, te doezelen en zich te verwonderen. 
Een prachtige sterrenhemel van vrolijk fon-
kelende kleurrijke lichtjes creëren rust voor 
het slapen gaan. Bewezen effectief.

KINDERKAMERLAMPEN.NL   Korenmijt 14a   Beek en Donk    0492-462784

Slaap Lekker!
Als je kindje lekker slaapt, slaap jij ook goed!

kelende kleurrijke lichtjes creëren rust voor 
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VLOEREN KOPEN TEGEN
GROOTHANDELPRIJZEN

Voor verschillende tips over het leggen, afwerken, reinigen en onderhoud 
van onze vloeren kunt u terecht op onze website: cisencovloeren.nl

Eindhoven
Ekkersrijt 4091, Son

0499 - 46 07 97
cisencovloeren.nl

HOUTEN VLOEREN • LAMINAAT
 TEGELS • PVC VLOEREN

UIT EIGEN IMPORT!

Omroep Kontakt info@kontaktfm.nl
Otterweg 25 www.kontaktfm.nl
5741 BC Beek en Donk  0492-463624

Flessenactie Yammas Mariahout

‘Klokhuis’ brengt bezoek aan Expositie OROKerstmarkt op OBS De Driehoek

Mariahout – De dag na kerst, op zater-
dag 27 december, is het weer zover. De 
leden van Yammas komen dan weer bij 
u aan de deur om lege flessen op te ha-
len. Wat een win-win situatie; uw leeg 
goed word aan de deur opgehaald en 
u sponsort er twee mooie doelen mee. 

Een gedeelte van de opbrengst komt 
volgens jarenlange traditie ten goede 
aan de Make A Wish Nederland (voor-
heen Doe Een Wens). Van het andere 
gedeelte gaan de leden van Yammas 
naar Bobbejaanland. Op vrijdag 12 de-
cember krijgen de leden van Yammas 
uitleg over de flessenactie en komt 
er een vrijwilliger van Make A Wish 
Nederland vertellen over het werk wat 
ze doen en de wensen die ze vervullen. 
Ook worden dan de sponsorformulieren 
uitgereikt en hoopt Yammas dat de le-
den deze formulieren vol gaan krijgen. 

Op zaterdag 27 december vertrekken de 
Yammas leden om 15.00 uur vanuit het 
Buurthuis om de flessen in het buitenge-
bied op te halen. Rond 17.00 verwach-
ten ze daar klaar mee te zijn en gaan ze 
voor een hapje en een drankje naar het 
Buurthuis.

Omstreeks 18.00 uur, na weer op-
gewarmd te zijn, gaan de leden ver-
der met het ophalen van flessen in de 
kom. Indien u geen lege flessen heeft, 
en toch een donatie wilt doen is deze 
mogelijk o.v.v. Flessenaktie Yammas 
Mariahout. Bankrekeningnr. IBAN: 
NL37RABO0128935669.

Yammas gaat voor veel flessen op 27 
december en hopen daarmee net als 
voorgaande jaren op uw medewerking. 
Be there @Yammas.

Aarle-Rixtel -  De OBS De Driehoek houdt 
op donderdag 18 december een super 
leuke en toffe kerstmarkt. De kinderen 
van groep 7 en 8 zouden het heel leuk 
vinden als jullie allemaal willen komen. 

Het wordt een gezellige markt waar je 
wat kunt eten en drinken. En je kunt ook 
kerstknutsels van je (klein)kind kopen 

of gewoon van iemand die 
je niet kent. Er zijn volop 
activiteiten. Het eten kun 
je kopen met bonnetjes. Het geld gaat 
naar het goede doel: Ebola of het nieuwe 
schoolplein die ze krijgen bij hun nieuwe 
school. De entree is gratis. Bonnetjes 
kosten: €0,50 per stuk. De markt is van 
18.00 tot 19.30 uur.

Beek en Donk - Een prachtige kleur-
rijke expositie in het Oude Raadhuis 
werd dinsdag 9 december bezocht 
door de basisschoolkinderen van het 
Klokhuis. 

Twee kunstenaars, Maartje en 
Harriëtte van dagbestedingscentrum 
‘De Nieuwe Werf’ van het ORO had-
den zich goed voorbereid en stonden 
de kinderen op te wachten. De kinde-
ren werden aangetrokken door de bij-
zondere, mooie, maar vooral kleurrijke 

schilderijen en objecten van deze kun-
stenaars. De kunstenaars vertelden 
hoe zij ertoe komen om deze mooie 
werken te maken. 

De kinderen hadden vele vragen en 
vonden het bijzonder dat mensen met 
een verstandelijke beperking dit zo-
maar kunnen. Het regent complimen-
ten, die dan ook hartelijk ontvangen 
worden. Een grote verrassing voor de 
kinderen én de kunstenares Harriëtte. 
Mijnheer Remco wil wel een werkje 

kopen van haar, als herinnering aan 
deze bijzondere tentoonstelling voor 
in de klas! Geweldige ochtend was dit 
voor iedereen!

De expositie is er komend weekend 
ook nog en is gratis. Het leuke is dat 
deze kunstwerkjes tegen een rede-
lijke prijs te koop zijn. Mocht u inte-
resse hebben, zaterdag én zondag 
van 14.00 tot 17.00 uur is ‘t Oude 
Raadhuis geopend.

Het Klokhuis bezoekt de ORO expositie in ‘t Oude Raadhuis
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Kerstversierselen in de Waterpoort

Beek en Donk - Vanaf dag één is er 
een geweldige saamhorigheid onder 
de bewoners van appartementen-
complex De Waterpoort. Er worden 
allerlei activiteiten georganiseerd, 
zoals fiets- en wandeltochten, dames-
dag, kaartavonden, workshops, BBQ, 
Kerst- en Paasbrunch, waarvoor de 
belangstelling steeds erg groot is.

Vorig jaar werd voor het eerst het 
Atrium opgesierd met een grote 
Kerstboom, door de bewoners zelf 
opgetuigd. Echter kwam halverwege 
dit jaar het plan van een van de be-
woners om zelf kerstversieringen te 
maken. Meteen een leuke activiteit en 
zo kunnen ze hun Atrium nog meer in 
Kerstsfeer brengen. Er werd een knut-
selgroep opgestart die begonnen met 
zagen, verven, knippen, etc. Van be-
tonijzer werden sterren gelast en van 
groen voorzien. Strikjes werden ge-
maakt en op de sterren aangebracht. 
Elke voordeur kreeg een kerstboompje 
als versiering en ‘last but not least’ 
werden 6 mega kerstballen voor het 
Atrium gemaakt. In eerste instantie 
werden daar ballonnen voor gebruikt 

met papier maché, maar dat ging het 
niet worden. Te klein was de conclu-
sie. Er werd naarstig naar iets anders 
gezocht. Op internet werd een leve-
rancier gevonden van mega strandbal-
len, gebruikt voor reclamedoeleinden 
bij manifestaties e.d. Ballen van liefst 
1.20 m. doorsnee. De beste man was 
bereid een aantal van deze ballen be-
schikbaar te stellen omdat hij het idee 
fantastisch vond.  Het idee was om 
een soort van stoffen strandbal na te 
maken en daar de plastic strandbal in 
te stoppen. Dan zou de strandbal wor-
den opgepompt en kon de mega bal 
worden omgetoverd tot Kerstbal, incl. 
versiering en megastrikken. 

Het resultaat is geweldig, het was alle 
bloed zweet en tranen dik en dubbel 
waard. Inmiddels staat de boom weer 
te pronken, hangen de megakerstbal-
len en de sterren en staat een, door 
bewoners beschikbaar gesteld Dickens 
koortje in het mooie Atrium. Allemaal 
weer dankzij de fantastische samen-
werking van de bewoners. De bewo-
ners wensen dan ook iedereen een 
hele fijne Kerst toe.

De Waterpoort in Kerstsferen 

Kerstmarkt Basisschool De Heindert in Aarle-Rixtel
Aarle-Rixtel – Basisschool De 
Heindert houdt op dinsdag 16 de-
cember van 19.00 tot 20.00 uur de 
jaarlijkse kerstmarkt, deze keer op de 
tijdelijke locatie aan de Lijsterstraat 
in Aarle-Rixtel. Met kraampjes vol 
kerstversieringen, gemaakt door de 
kinderen zelf, lekkere versnaperin-
gen, een haardvuur en muziek, is 

dit de ideale manier om alvast in de 
kerststemming te komen.

Zoals elk jaar, hebben alle kinderen van 
de Heindert hard gewerkt aan verschil-
lende knutselwerkjes die op de markt 
verkocht zullen worden. Van versierin-
gen voor in de boom tot kerstdecoraties 
voor in huis, er is keuze genoeg onder 

de creaties van de kinderen. Aan de 
mensen die alleen willen genieten van 
de sfeer onder het genot van een warm 
drankje en iets lekkers is eveneens ge-
dacht. Om het compleet te maken is er 
ook een tombola met hele leuke prijzen 
zowel als een grabbelton. Graag tot 
ziens bij Basisschool de Heindert voor 
een gezellige avond in kerstsfeer!

Wethouders op bezoek bij PlatOO Plusklas 
Beek en Donk - Wethouders Joan Briels 
en Greet Buter hebben samen met amb-
tenaar John van de Berg donderdag 
een kijkje mogen nemen in de PlatOO 
Plusklas. Deze wordt wekelijks gehou-
den op OBS Het Klokhuis voor kinderen 
van deze basisschool en kinderen van 
OBS De Driehoek uit Aarle-Rixtel.

Terwijl de leerlingen van groep 5 t/m 8 
deelnamen aan een heus debat, luister-
den de wethouders aandachtig naar de 
argumenten van voor- en tegenstanders. 
De kinderen hebben verteld en laten zien 
op welke manier ze in de Plusklas oefe-
nen met het debatteren. Wethouder Briels 
maakte meteen gebruik van dit moment 
om de kinderen uit te dagen te reageren 
op een door hem ingebrachte stelling.

Na afloop van het debat heeft een leer-
ling aan de bezoekers uitgelegd op welke 
manier de kinderen bezig zijn met de pre-
sentatie van hun eigen project: het ont-
wikkelen van een lapbook over een ge-
bouw. Leren leren krijgt veel aandacht in 
de Plusklas en het werken aan een eigen 
project biedt een mogelijkheid om hier-
mee te oefenen.

Daarnaast hebben de wethouders uitleg 
gekregen over de manier waarop OBS 
Het Klokhuis en OBS De Driehoek het 
onderwijs aan (hoog)begaafde kinderen 
binnen passend onderwijs vormgeven. 
Want naast een specifiek aanbod in deze 
wekelijkse Plusklas, waarin kinderen de 
mogelijkheid krijgen ontwikkelingsgelij-
ken te ontmoeten, moet er ook in de ei-
gen klas sprake zijn van aanbod op maat. 
Binnen PlatOO (het schoolbestuur van 
14 openbare en algemeen toegankelijke 
basisscholen in de regio) zijn hierover af-
spraken gemaakt en worden er middelen 
beschikbaar gesteld om een goed onder-
wijsaanbod voor deze doelgroep te kun-
nen realiseren. Omgaan met verschillen is 
namelijk meer dan alleen het organiseren 
van een Plusklas en is terug te zien in de 
dagelijkse praktijk!

Wethouders Joan Briels (l) en Greet Buter (r) op bezoek in de Plusklas

Wilhelminaweg 5a  Beek en Donk  
0492-46 11 00    www.anteak.nl

Van Schijndel 
Passie voor wonen
Zondag 21 december van 12.00 tot 17.00 uur

Wintersfeermiddag met 
verschillende ondernemers, acties 

en versnaperingen

Op zoek naar de mooiste kerstboom 
van Laarbeek! 
Sinterklaas is terug naar Spanje. 
De pakjes zijn allemaal uitgepakt 
en iedereen bereidt zich voor op 
de volgende gebeurtenis in deze 
feestmaand december: Kerstmis.

Vooral op Social Media 
(Facebook) komen de eerste 
opgetogen kerstbomen voorbij, 
variërend van een sfeervolle witte, 
neppe kerstboom tot een grote, 
levende dennenboom voorzien 
van de meest diverse kleurtjes. 

Heb jij dé mooiste kerstboom 
van Laarbeek? Maak een foto
en stuur hem op naar 
redactie@mooilaarbeek.nl 
en maak kans op een
toepasselijke prijs! 
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Mooi UIT in Laarbeek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

We zijn geopend voor de lunch op maandag, dinsdag,  
donderdag en vrijdag  van 09:00 -16:00 uur. 

Gasterij Buitengewoon Smakelijk; gevestigd in Lifestyle center Laarbeek
A.   Parklaan 6, Beek en Donk | T. 0492-462521
W.  www.buitengewoonsmakelijk.nl 
E.    info@buitengewoonsmakelijk.nl

Het team van Gasterij Buitengewoon Smakelijk wenst u gezellige
kerstdagen en een gelukkig en gezond 2015! 

Op maandag 22 en dinsdag 23 december bieden we een speciale
kerstproeverij. Voor € 12,50 kunt u genieten van een heerlijke drie

gangenlunch. Reserveer snel, er zijn nog enkele plaatsen vrij!

Zoekt u nog een leuk en vooral lekker kerstgeschenk? 
Denk eens aan onze cadeaubonnen.

Ze zijn er al vanaf € 5,00!

Kookgildes

Kookworkshops

Feesten & Partijen

Catering

CATERING

Naast onze kookstudio bieden 
wij een breed scala aan catering 
aan, welke wij compleet voor u 
kunnen verzorgen. Wij werken 

hierbij uitsluitend met verse 
producten.

Bij Kookcentrum Brabant kunt u 
terecht voor kookworkshops

(van 10 tot 80 personen).
U krijgt een avondvullend
programma. Ideaal voor 

bijvoorbeeld teamuitjes en 
familiedagen!

KOOKWORKSHOPS

Als kookliefhebber kunt 
u bij Kookcentrum 

Brabant terecht bij de diverse 
kookgildes. Hier zal u de 

meest uiteenlopende culinaire 
hoogstandjes koken.

KOOKGILDEN

Brabants gezelligste en meest complete kookcentrum!

Prins Hendrikstraat 8, Beek en Donk   T: 06 46 59 85 95
E: info@kookcentrumbrabant.nl   I: www.kookcentrumbrabant.nl

Wintermarkt op de Kouwenberg in Aarle-Rixtel 

Aarle-Rixtel - Gezien het grote 
succes van vorig jaar wordt ook 
dit jaar in Aarle-Rixtel weer een  
wintermarkt gehouden.  Deze 
wintermarkt vindt zondag 14 de-
cember plaats op de Kouwenberg 
met zijn prachtige nostalgische 
kiosk en de levensgrote verlichte 
kerstboom. 

Rondom de kiosk zijn talloze kra-
men en stands met een uitgebreid 
aanbod aan kunst- en huisnijver-
heid, brocante artikelen, hapjes, 
drankjes, enz. Ook de carnavals-
vereniging is met een eigen kraam 
van de partij, evenals folkloregroep 
Dikkemik, het IVN en de senioren-
vereniging. Op de kiosk wordt le-
vende muziek gebracht, waaronder 

een spetterend optreden van de 
Aarlese Gooseholeband of te wel 
de Ganzegatse hofkapel . Ook is er 
een optreden van Geert Hagelaar.  
In het nabijgelegen Kouwenbergs 
kerkje wordt van 14.30 tot 15.30 
uur een kerstconcert gegeven door 
kamerkoor Cantique. De winter-
markt start om 14.00 uur en ein-
digt rond de klok van 18.00 uur.

Jaarlijkse Kerstviering vrouwenbeweging
Beek en Donk – De jaarlijkse kerst-
viering van de vrouwenbeweging 
Beek en Donk wordt gehouden 
op dinsdag 16 december in zaal ’t 
Huukske en begint om 20.00 uur. 
De avond begint met een korte 
viering, waarna drie leden worden 
gehuldigd voor hun 25-jarig lid-
maatschap van de vereniging. Dit 
onder het genot van een hapje en 
een drankje.  

Na de pauze speelt de Mariahoutse 
toneelvereniging het stuk ‘Paniek 

om de piek’. De leden brengen ook 
weer hun Kerstgaves mee, waar ze 
de volgende dag hele mooie pak-
ketten van maken en bezorgen 
bij mensen die het afgelopen jaar 
heel veel meegemaakt hebben. De 
vrouwenbeweging wil voor deze 
mensen net dat kleine lichtpuntje 
in deze dagen zijn, zodat zij we-
ten dat zij hen niet vergeten en in 
gedachten houden. Verder wil de 
vrouwenbeweging iedereen hele 
fijne kerstdagen en een heel goed 
2015 toewensen. 

Porto kost € 995,-
(tijdelijke actieprijs)

www.mandenman.nl
Tel: 0492 - 463496 · Pater Becanusstraat 5 · Beek en Donk
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Mooi UIT in Laarbeek

Wist je dat¿
Eeterij Uniek speciaal voor alle kWizUt deElnemErs dE ideale 

oplossing heEft……. 

Geen stress ovEr wat doen We met hEt Eten, Wie reGelt het, 
etc… Dat Doen wij! Gezellig samen met je team onDer hEt 
genot van Een ‘Unieke’ maaltijd taken vErdElen? Dat kan! 

Wie Gaat het halen? Geen stress, Wij bezorgen het! 

U heEft dE keuze Uit 2 mogelijkhEden:

*tomatensoEp – mexicaansE 
gehaktschotel met tortilla chips en salade

*tomatensoEp – Wrap met kip 
in zoet-zure saus en salade

BestEllinGen kUnnen uitsluitend telefonisch 
geDaan worden t/m 28 dec. • tel. 0492-332729

ij bezorgen het!

gehaktschotel met tortilla chips en salade

€ 10,- p.p.

december   

 SPECIAL    
 

 IJssalon

De Verrassing

Op zoek naar een nagerecht voor uw kerstdiner? 
Wat dacht u van onze ijstaarten, chocolade mousse 
en/of ons ijs als dessert?

Wilt u niet met lege handen aankomen met de feestdagen? 
Wij hebben diverse leuke (kerst)cadeaus.

Wij wensen u alvast prettig kerstfeest en 
een goed 2015 toe!

Loop eens bij ons binnen

Live-begeleiding Jeugdorkest O&U bij KerstROLLERshow

Beek en Donk - Het komende week-
end staat voor de 45 muzikanten 
van Jeugdorkest O&U helemaal in 
het teken van de KerstROLLERshow. 
Zij verzorgen, onder leiding van diri-
gente Marianke Hobé, de live-muziek 
bij verschillende onderdelen van 
deze spetterende familievoorstelling. 
De show, met een hoog Holiday-
on-Ice-gehalte, is een productie van 
Rolschaatsclub De Oude Molen en 
wordt dit weekend drie keer uitge-
voerd.

Het Jeugdorkest heeft voor dit spek-
takel zeven toepasselijke nummers 
ingestudeerd die helemaal passen in 

het thema van de show: The American 
Dream. Al meteen aan het begin 
wordt er uitgepakt met een prach-
tige song, vertolkt door zangeres 
Krissy Welten. Bekende melodieën 
nemen het publiek vervolgens mee 
op reis door The States. U beleeft de 
tijd van cowboys en indianen in het 
verre westen, maar ook kunt u zich 
laten meevoeren door de, inmiddels 
welbekende, muziek uit de allerlaatste 
Disneyfilm. Het Jeugdorkest O&U, dat 
voor deze gelegenheid werd uitge-
breid met een combo, haalt alles uit 
de kast om er samen met de rijdsters 
van Rolschaatsclub De Oude Molen 
een geweldige totaalbeleving van te 

maken. U zult ongetwijfeld ogen én 
oren tekort komen.

Voorstellingen zijn op zaterdag 13 
december om 19.00 uur en op zon-
dag 14 december om 11.00 en 16.00 
uur. Rolschaatstheater in sporthal D’n 
Ekker, Muzenlaan 2a, Beek en Donk. 
Kaarten in de voorverkoop kosten 
€12,50 (jonger dan 12 jaar €9,00) 
en zijn te koop via de website van 
de rollerclub en (tot en met vrijdag 
12 december nog) bij diverse voor-
verkoopadressen. Kijk hiervoor op: 
www.rcdeoudemolen.nl.  Kaarten aan 
de kassa kosten €13,50.

Het jeugdorkest van O&U

Kerstconcert Gemengd Koor De 
Klokkengieters 

Computercursus januari 2015

Aarle-Rixtel - Ook dit jaar geeft 
Gemengd Koor De Klokkengieters 
haar kerstconcert , met medewer-
king van organist Arjan Mooij 
en sopraan Margot Pagels.  Dit 
concert vindt  plaats op zondag 
21 december in de Parochiekerk.  
Aanvang van dit concert is zoals 
de voorgaande jaren om 18.00 uur.

Een afwisselend programma van 
diverse sfeervolle liederen wordt 
u aangeboden. Het geheel staat 
onder de muzikale leiding van de 
dirigent, Rob Rassaerts. Op don-
derdag 25 december verzorgd 
Gemengd Koor De Klokkengieters 
de hoogmis van kerstmis. Aanvang 
van deze eucharistieviering is 9.30 
uur.  U bent bij beide muzikale op-
tredens van harte welkom. Deze 

concerten zijn de laatste activiteiten 
in hun  jubileumjaar.  

Op 7 december is Gemengd Koor 
De Klokkengieters te gast geweest 
in Monschau om daar een eucha-
ristieviering en een kerstconcert 
te verzorgen. Ook deze concer-
ten stonden in het teken van hun 
115 jarig jubileum. Het koor is 
nog steeds op zoek naar mensen 
die het koor muzikaal  willen ver-
sterken. Dus…bent u alt, tenor, 
bas of sopraan, u bent van harte 
welkom om eens te komen luiste-
ren tijdens de repetities op maan-
dagavond van 20.00 uur tot 22.15 
uur in Conferentiecentrum De 
Couwenbergh, Dorpsstraat, Aarle-
Rixtel (links van de Parochiekerk).

Aarle-Rixtel - Nog een paar weken 
en het is alweer 2015, een heel 
nieuw jaar dat je met volle moed 
en zin, tegemoet moet treden, 
vooral met zin. Zin om een com-
putercursus te volgen, zin om te 
leren hoe je goed om moet gaan 
met een computer. 

Hoe je een e-mail kunt versturen, 
een brief maken, of een leuke foto 
naar je vrienden kunt sturen. Nu 
de banken zich langzaam terug-
trekken en men het meer zelf moet 
doen, is het noodzakelijk dat je 
straks thuis je rekeningen kunt be-
talen. Tijdens een computercursus 

leer je op een rustige manier wer-
ken met een computer, zodat je 
gemakkelijk om kunt gaan met 
bovengenoemde zaken.

Meldt u nu aan voor een cursus die 
start op woensdag 7 januari 2015. 
De lessen zijn van 9.30 tot 12.00 
uur of van 19.00 tot 21.30 uur. 
Telkens kunnen 8 personen aan de 
cursus deelnemen. Deze wordt ge-
geven in de computerruimte van 
het MFC ‘De Dreef’ Duivenakker 
76 te Aarle-Rixtel. Aanmelden kan 
bij Cor Verschuuren, tel. 0492-
382151 of per e-mail, 
cor.verschuuren@planet.nl. 
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MooiBoerdonk
Zwaarbevochten overwinning voor 
Boerdonk

De Boerdonkse ZittingsAvonden:
Altijd gezellig!

Altijd al eens willen vliegen in een 
Helikopter? 

Boerdonk - Het begon voor Boerdonk met een 
keepersprobleem. Eerste keeper Mark Opheij 
is geblesseerd aan zijn hand en tweede kee-
per Geert Brugmans raakte bij de warming-up 
geblesseerd, waardoor Boerdonk moest terug-
vallen op de pas 15-jarige Nick Opheij, keeper 
van de B1. Samen met de spelers van Boerdonk 
F1, betraden de spelers van Boerdonk 1 en 
Hegelsom 1, het veld om de jonge kampioe-
nen, te huldigen en een beker in ontvangst te 
nemen.  

Nu was het aan de spelers van Boerdonk 1 om 
aan de F-pupillen te laten zien hoe het moest. 
De eerste helft was er een goed Boerdonk , dat 
zeer goed partij gaf aan het veel hoger geplaats-
te Hegelsom. De kansen waren goed verdeeld 
over de twee elftallen, al had Boerdonk er wel 
de beste van. De jonge keeper had het slechts 
één keer moeilijk bij een hoge voorzet. De ach-
terhoede, onder leiding van Thijs van Erp, had 
geleerd van de fouten van vorige week en ze 
speelden allemaal een prima partij. Ze gaven de 
spitsen van de tegenstander weinig ruimte, en 
kregen steeds meer vertrouwen dat het vandaag 
weer een keer moest lukken. 

Toch kreeg hun moraal een flinke knauw net na 
de rust, een corner werd onhoudbaar ingekopt 
zodat Hegelsom tegen de verhouding in op 0-1 
kwam. De werklust die de spelers toen lieten zien 
was hartverwarmend langs het koude veld. Het 
spel was niet altijd even goed maar de wil om te 
winnen wel. Ook Hegelsom wilde met drie pun-
ten naar huis en gaf eigenlijk geen kansen meer 
weg. Dit duurde tot Mike van de Zanden vanuit 
een lastige hoek laag over de grond de bal bin-
nenschoot, 1-1. Men noemt dit maar een halve 
kans, maar hij telde wel. Wat nog veel belangrij-
ker was, was dat het de jongens nog meer spirit 
gaf, en met nog 10 minuten te spelen moest het 
kunnen. Tot de 85e minuut was het spannend,  
toen schoot Jesse Oppers, die op karakter voor 
het doel kwam, de winnende goal binnen, 2-1. 
Eindelijk weer eens een overwinning. 

De eerste seizoenshelft zit er nu op. Twaalf pun-
ten uit twaalf wedstrijden is wat aan de magere 
kant, vind trainer Henri Maas. Na de winterstop 
hopen ze op wat meer geluk, want in verschil-
lende wedstrijden hadden ze zeker meer punten 
verdiend, maar die gaan ze volgend jaar halen. 

Boerdonk - Een strakke programmaplanning, 
maar wel met een knipoog naar flexibiliteit. CV 
de Zandhazen streeft naar gezelligheid. Dit be-
tekent doorgaans een strakke planning op pa-
pier en een iets luchtiger uitvoering. Precies de 
mix die past bij Boerdonk. 

Als men rond middernacht klaar wil zijn met 
het programma dan moeten ze ook rond mid-
dernacht klaar zijn en moet het niet half één 
worden. Maar het hoeft ook niet op de minuut 
af geregisseerd te zijn. Er moet ruimte zijn om 
even wat te buurten, na te praten en lachen over 
de acts maar niet te lang. Het moet wel flitsend 
blijven.

Zoals het er nu uitziet zal het zeker flitsend zijn 
en met de professionaliteit waarmee de orga-
nisatoren te werk gaan loopt het programma 
niet uit. Maar wat te denken van de arties-
ten: Tieske den Opper, EHBO, de dansgardes, 
De Boerdonkse  Slagwerkgroep, Koku, Dirk 
Kouwenberg, Ons Jongens en Jeroens Clan. Dat 
belooft wat. Zeker met de vaste begeleidings-
band Tismarwadegewendbent. Voor zaterdag 
zijn geen kaarten meer beschikbaar maar voor 
vrijdag nog wel. Deze zijn te verkrijgen bij Den 
Hazenpot. Maar ook voor deze avond geldt: Op 
is Op! Dus wees er snel bij.

Boerdonk - Dorpsfeest Boerdonk maakt het 
mogelijk om tijdens het evenement in 2015 
te vliegen in een helikopter.  Zondag 31 au-
gustus is er opnieuw een groots Dorpsfeest 
in Boerdonk. Naast allerlei activiteiten én de 
Rollende Keukens is er dit jaar ook een mo-
gelijkheid om de omgeving vanuit de lucht te 
verkennen. Voorinschrijven kan zondag Tijdens 
Vuur en Vlam in Erp.
 
Dorpsfeest
Inmiddels is het Dorpsfeest Boerdonk een traditie 
in de omgeving aan het worden. Voor volgend 
jaar is de organisatie druk in de weer met een 
nieuw en tegelijkertijd verrassend programma. 
Zo staan er traditioneel de Rollende Keukens, is 
er weer Live Muziek en zijn er diverse attracties.

Helicopter
Nieuw dit jaar is de aanwezigheid van vliegend 
materieel. Bijzonder is in elk geval dat er een 
mogelijkheid is om op zondag 31 augustus 2015 
via een helikopter de omgeving Erp/Gemert/
Boerdonk/Laarbeek te verkennen. Omdat maar 
een beperkt aantal vluchten beschikbaar zijn 
starten de organisatie zondag tijdens Vuur en 
Vlam met de voorinschrijving. Een vlucht van 6 
minuten kost daarbij slechts €37,50.

Stand Witte Gij Ut
U kunt zich inschrijven tussen 14.00 en 22.00 
uur tijdens Vuur en Vlam in Erp in de stand van 
Witte Gij Ut. 

AUTO CORSTEN
MARIAHOUT

Uw officiële OPEL-AGENT

GOED BETAALBAAR ONDERHOUD.
VOOR ALLE MERKEN

www.autocorsten.nl    Mariastraat 64, Mariahout    0499 422 176

DE MOOISTE OCCASIONS VOOR DE SCHERPSTE 
PRIJZEN STAAN IN MARIAHOUT (LAARBEEK)

..een grootse  
Winterbraderie!

Kom op zondag 14 december gezellig wintershoppen 
in het sfeervolle Sint-Oedenrode!

Geopend van 
11.00 tot 17.00 uur

- Winkels open
- Oergezellige cafés en restaurants 
- Meerdere muzikale acts
- Vele en vele kramen met koopwaar

Parkeren en entree GRATIS
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korfbal

judo

Sevenum/Mariahout - In de landelijke 
overgangsklasse A, reisde Flamingo’s, 
gesponsord door Auto Corsten, zon-
dag af naar sporthal de Kruisweide 
in Sevenum voor de wedstrijd tegen 
Oxalis. Van deze Noord-Limburgse 
fusieclub verloor Flamingo’s een aan-
tal weken geleden tijdens de oefen-
campagne nog met 5-4. Deze keer 
won Mariahout met 11-12.

Gezien de stand was een doelpun-
tenfestival te verwachten en dat viel 
een beetje tegen. De wedstrijd was 
pittig. Dat lag niet zozeer aan het 
spel van het ongeorganiseerd spe-
lende Oxalis en ook niet aan het spel 
van Flamingo’s. De Mariahoutse 
vrouwen waren twee klassen beter 
en creëerden heel veel kansen. Het 
schotpercentage lag alleen te laag 
en dat van de tegenstander hoog. 
Dat alles bij elkaar leidde tot een 
5-5 stand bij rust.

Na de pauze toonde Flamingo’s 
mentaliteit en veerkracht. Vanaf 
6-6 lukte het de ploeg van trai-
ner/coach Eric van Veghel om een 
kloof van drie doelpunten te slaan 
door afstandstreffers van Anouk 
en Manon van Eijndhoven en aan-
voerder Manon de Beer: 6-9. Het 
werd ook nog 9-12. Alhoewel 

Oxalis tot 11-12 terugkwam, was 
de overwinning nooit in gevaar. 
Anouk van Eijndhoven schoot zes 
maal raak, haar zus Manon drie 
keer, Manon de Beer twee keer en 
tenslotte Neeltje Berkvens één keer. 

Volgende week speelt Flamingo’s om 

14.15 uur in sporthal De Klumper te 
Lieshout tegen ZIGO uit Tilburg. 

In de reserve 1e klasse B won 
Flamingo’s 2 in Vlijmen met 6-8 
van NDZW 2. Met deze overwin-
ning op zak is Flamingo’s een mid-
denmoter op de ranglijst. 

Mariahout - Zes judoka’s van judo-
club Mariahout hebben deelgeno-
men aan het Lage Banden toernooi 
van Budoclub ‘De Hechte Band’ uit 
Mierlo. Dit toernooi werd 7 december 
gehouden in Mierlo. 

Bram van Lieshout wist al zijn vijf partij-
en winnend af te sluiten, waarvan vier 
op ippon score direct voor een mooie 
worp of met aansluitend een houd-
greep en één op beslissing. Een mooie 
en verdiende plaats op de eerste trede 
van het podium voor Bram. Inge van 
de Ven zat in een best wel zware poule 
waarin ze zich kranig wist te weren. 
De eerste partij ging verloren, maar 

daarna wist Inge met mooie worpen 
bovendien de overige vier partijen met 
ippon winnend af te sluiten een aan-
sluitend een tweede plaats te behalen. 
Een tweede plaats was er ook voor 
Daan van Zeeland. Hij moest eveneens 
in de eerste partij zijn meerdere in de 
tegenstander erkennen, maar na een 
winst partij op beslissing kreeg Daan 
de smaak te pakken gevolgd door 
een goede winstpartij met ippon. Lars 
Berkvens begon heel goed in zijn pou-
le met 2 winstpartijen, maar na wat 
opgelopen averij in een verliespartij 
tegen een tegenstander die het niveau 
van dit toernooi te boven ging kon hij 
deze goede lijn niet meer doorzetten. 

Lars belandde net naast het podium 
met een vierde plaats in deze poule 
van zes judoka’s.  Ruben Maas zat in 
een wel hele grote en voor hem ook 
zware poule met 7 judoka’s. Ondanks 
de felle tegenstand wist hij twee partij-
en met ippon winnend af te sluiten en 
behaalde daarmee een vierde plaats. 
Liz Barten had het dit toernooi niet 
getroffen met haar poule. Desondanks 
ging ze er iedere wedstrijd weer goed 
tegenaan en met het opdoen van wat 
meer ervaring komt ze er met deze in-
zet en haar doorzettingsvermogen ze-
ker wel. Ze behaalde een vijfde plaats. 

Koploper Flamingo’s wint nipt van 
hekkensluiter Oxalis

Eerste prijs voor Bram van Lieshout

Budoclub Beek en Donk op 
bezoek in Mierlo

Budoclub Beek en Donk 
steunt actie ‘Serious Request’

Goede resultaten 
Judovereniging Avanti

Aangeefster Martje van de Broek en Sanne Scheepers op zoek naar een goede kans

Fotograaf: Ine Coolen

Bram van Lieshout werd eerste

Beek en Donk - 5 Judoka’s uit Beek en 
Donk hebben zondag 7 december mee-
gedaan aan het lage banden toernooi 
in Mierlo. Dit toernooi werd gehou-
den door de lokale Budovereniging ‘De 
Hechte Band’ in de eigen zaal.  

Namens Budoclub Beek en Donk namen 
judoka’s Jega v.Rhee, Sven Beckers, Gijs 
de Visscher, Lars v. Ham en Sten Vereijken 
hieraan deel.

Jega zat in een grote poule, hij moest 5x 
de mat op. Hij was in vorm en hij versloeg 
met rustig en bekeken judo 5 tegenstan-
ders met een houdgreep. Sven liet ook 
weer diverse mooie technieken zien. Zo 
werd er een tegenstander verslagen met 
een houdgreep, maar ook liet hij mooie 

worpen zien. Helaas verloor hij ook een 
partij. Lars had het zwaar. Hij deed prima 
zijn best, maar zijn tegenstanders waren 
helaas allemaal net te sterk voor hem. 
Gijs had er zin in en won 1 partij met een 
houdgreep. Helaas waren zijn andere te-
genstanders te sterk, wat hij ook probeer-
de. Als laatste mocht Sten de mat op. Hij 
was zwaar ingedeeld met tegenstanders 
die een kop groter waren. Hij liet zich niet 
uit het veld slaan en daardoor wist hij met 
goed judo 1x een houdgreep te maken 
en daarmee de partij te winnen. 

De uitslag: 
1e Jega van Rhee, 2e Sven Beckers, 3e 
Sten Vereijken, 4e Gijs de Visscher, 6e 
Lars van Ham. Judoka’s proficiat heel 
goed gedaan.

Lieshout - Judoclub Mierlo hield zondag 
7 december hun beginnerstoernooi. Op 
dit toernooi werd door de judoka’s van 
judovereniging Avanti fel maar zeker 
zeer sportief gestreden. De resultaten bij 
dit toernooi waren wederom goed. 

De uitslagen: 
3e Maud Kastelijn, 3e Marius Penninx, 
3e Bart van de Bogaart, 4e Bas van Pelt, 
4e Teun Wagelmans, 5e Cas van Uden. 
Judoka’s proficiat met jullie behaalde suc-
ces.

Beek en Donk - Binnenkort start 3FM 
weer met de actie Serious Request. In 
een glazen huis (dit jaar in Haarlem) 
draaien weer 3 DJ`s plaatjes voor het 
goede doel. Dit jaar staat de actie in 
het teken van ‘vallen voor vrouwen’. 
Serious Request roept judoclubs uit 
Nederland op om geld in te zamelen 
voor het goede doel. 

Budoclub Beek en Donk wil deze actie 
graag steunen en zet zich daarom in om 
vrouwen en meisjes die tijdens oorlogen 
en conflicten slachtoffer zijn geworden 
van seksueel geweld te helpen om zich 
weer sterker en weerbaarder te voelen. 
De Budoclub wil dit ondersteunen door 

middel van de verkoop van de Serious 
Request bandjes welke €5,00 per stuk 
kosten. Deze €5,00 gaat volledig naar 
het goede doel van Serious Request. 

Tijdens de trainingsavonden op vrijdag 
12 en 19 december is er tussen 17.30 
en 21.30 uur de gelegenheid om de 
bandjes te kopen. Daarnaast staat er 
ook een donatie box waarin mensen 
vrij zijn om een donatie te geven voor 
het goede doel. Mocht u interesse heb-
ben in de armbandjes dan kunt u ook 
een mail sturen naar administratie@bc-
beekendonk.nl. Budoclub Beek en Donk 
steunt de actie van Serious Request, 
draagt u ook uw steentje bij?

Uw hapjespan, gourmet- 
en/of barbecueschaal kan 
ook compleet gemaakt 
worden met salades, 
brood, pasta, sauzen, 
borden, bestek.......wat u 
wenst!

Op uw 
gourmetschaal
meer dan 10 
soorten vlees per 
persoon, compleet 
leverbaar! 

Gratis thuisbezorgd!
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De grootste wintersport specialist van Nederland!

50 modellen
snowboardschoenen

vanaf

159,99

75 modellen
skischoenen

vanaf

  99,95
Nitro

Lectra Brite
Incl. snowboardtas 

en bindingen

150 verschillende
skisets

vanaf

169,99

40 modellen
snowboardschoenen

vanaf

129,99

150
Meer dan...

89,9989,89,

Falcon Scato
Heren softshell

en bindingen

249,95
369,95

Fischer Exhale RF+V9
Skiset incl. bindingen en hoes

Kunst- en ijshockeyschaatsen worden geprepareerd op een 

gespecialiseerde machine. Ook voor het slijpen van noren is 

de apparatuur geschikt. 

De grootste wintersport specialist van Nederland!De grootste wintersport specialist van Nederland!

Kunst- en ijshockeyschaatsen worden geprepareerd op een Kunst- en ijshockeyschaatsen worden geprepareerd op een 

SchaatsonderhoudSlĳ pen vanaf 7,50

24 uurs Service!

snowboardschoenen 129,129,

24,95
vanafSchaatsen
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Rooiseweg 22 • Schijndel • T (073) 5492356 • Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 21.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur

BEZOEK OOK ONZE WEBSHOP

169,99
329,95

K2 Raider
Snowboardschoen inclusief tas.Snowboardschoen inclusief tas.

179,99
199,99

K2 Raider
Snowboardschoen inclusief tas.Snowboardschoen inclusief tas.

179,179,
199,199,9999

badminton Zwarte Pieten bij Badminton Club 
Lieshout

Mixed 2 gaat voor de kampioenstitel 

Natuurlijk waren er óók Zwarte Pieten bij de jeugdtraining van Badminton Club Lieshout

Lieshout - Natuurlijk waren er ook dit 
jaar weer enkele Zwarte Pieten bij de 
jeugdtraining van Badminton Club 
Lieshout. Nadat ze gezellig wat meege-
speeld hadden en de kinderen getrak-
teerd hadden op lekkers verdwenen ze 
weer in de nacht.

Niet alleen bij de jeugd was het 
Sinterklaastijd. Ook bij de senioren 
werd er een gezellig toernooitje ge-
speeld om pepernoten en was er een 
heuse Sinterklaassfeer. Bij de jeugd was 
die sfeer zowaar nog beter, omdat de 
olijke Pieten gezellig mee kwamen 
badmintonnen en uiteindelijk de jeugd 
overlaadden met zoete lekkernijen. Ook 
de senioren ontvingen overigens veel 
lekkers: zij moesten er echter wel wat 
voor doen: ieder punt bij het onderlinge 
toernooi leverde weer pepernoten op.

BCL-R2/’t Verswarenhuys – BC Budel-R3
De eerste wedstrijd in de midweekcom-
petitie 2014-2015 is goed begonnen 
voor BCL-R2/’t Verswarenhuys. In de 
Lieshoutse sporthal De Klumper mocht 
worden aangetreden tegen het 3e 
team van BC Budel. De heren Marthijn 
Jungeburth en Jos Kluijtmans begonnen 
toch wat moeizaam en wonnen maar 

net hun eerste set. De tweede set ging 
beter en werd vrij eenvoudig gewon-
nen. De dames, Ingrid Bergé en Ida van 
de Lockant, openden meteen sterk en 
wisten met grote cijfers hun eerste over-
winning in het seizoen binnen te slepen.

Marthijn Junggeburth en Ida van de 
Lockant speelden als eerst mixduo en 
wonnen in twee sets. Jos Kluijtmans en 
Ingrid Bergé hadden een moeilijke start 
maar in de tweede set ging het beter en 
ook zij konden in twee sets hun over-
winning bijschrijven. Als laatste wer-
den de singlepartijen gespeeld. Zowel 
Marthijn als Jos hadden in hun eerste 
set moeite om aan te sluiten, maar dit 
maakten ze beiden in de tweede set 
meer dan goed. Ida en Ingrid speelden 
de sterren van de hemel en wonnen vrij 
eenvoudig. Een mooie afsluiting van 
een leuke badmintonavond: Wedstrijd 
gewonnen en gelijk bovenaan in de 
competitie ranglijst! 

BC Alouette-R1 - BCL-R2/’t Vers-
warenhuys
BCL-R2/’t Verswarenhuys heeft met 
5-3 gewonnen van BC Alouette uit Best. 
De eindstand geeft al aan dat het een 

gelijk opgaande strijd was die pas in de 
laatste set beslist werd. Jos Kluijtmans 
en Marthijn Junggeburth begonnen 
sterk maar hadden toch een derde set 
nodig om de overwinning in de heren-
dubbel naar zich toe trekken. Ingrid ber-
ge en Ida van de Lockant hadden meer 
moeite met de dames van Best. Door 
een sterke invalbeurt van de Bestse kop-
vrouw werden de Lieshoutse dames, 
ook weer in een driesetter, uiteindelijk 
toch verslagen. De Bestse kopvrouw 
bleef sterk spelen en zorgde voor nipte 
winst in de mix partij tegen Ingrid Bergé 
en Jos Kluijtmans en in de single partij 
met Ingrid Bergé. Marthijn Junggeburth 
en Ida van de Lockant speelden een 
sterke mixpartij en wisten overtuigend 
te winnen met 9-21 en 11-21. In de 
singlepartijen waren Jos en Marthijn 
conditioneel en technisch de betere. 
Beide single partijen werden dan ook 
winnend afgesloten. De beslissing viel 
vervolgens in de laatste single partij van 
Ida van de Lockant. Het werd een span-
nende driesetter waarin Ida vooral door 
sterk tactisch spel de laatste set pakte 
en daarmee de winst van dit competi-
tieduel veilig stelde.

Mixed 2 met vlnr Maridy Daems, Paul van der Vegt, Ruud van Kilsdonk, Dorien 
Maas en Ton Slaets. Niet op de foto: Arne van de Wijdeven en Monika Slaets

Beek en Donk – De eerste helft van 
de competitie zit erop voor de meeste 
teams van Badmintonclub Mixed. Zo 
ook voor Mixed 2, het team van team-
leider Ton Slaets. Zij gaan, na een matig 
begin, aan kop in de overgangsklasse 
van de Helmondse Badminton Bond 
(HBB). Hoe is het seizoen tot nu toe ver-
lopen? En wat zijn de verwachtingen?

De start van de competitie verliep 
stroef. De eerste wedstrijd tegen Mierlo 
werd met 6-2 verloren, hoewel het ge-
voel overheerste dat een gelijkspel er 
zeker in had gezeten. Dat gevoel nam 
het team wel mee naar de tweede wed-
strijd waarin van Smashing Bruang uit 
Eindhoven werd gewonnen. Ondanks 
het verlies in de derde wedstrijd tegen 
Fair Play ontwikkelde het team zich 
in positieve zin. Door vast te houden 
aan dezelfde opstelling raken de kop-
pels steeds beter op elkaar ingespeeld. 
Dat betaalt zich in de laatste drie 

wedstrijden uit. Met achtereenvolgens 
winst op Ganzeveer uit Aarle-Rixtel, 
Boemerang uit Meijel en Brabantia uit 
Valkenswaard klimt het tweede seni-
oren team van Mixed naar de eerste 
plaats van de ranglijst. De marges zijn 
echter zeer smal. Alle zeven teams in de 
poule staan dusdanig dicht bij elkaar, 
dat in feite iedereen nog kampioen kan 
worden. Toch is de verwachting van het 
team dat het kampioenschap haalbaar 
is dit seizoen. Hierbij is het wel zaak dat 
alle spelers blessurevrij blijven. Er zijn 
immers al twee geblesseerde spelers af-
gevallen in het team. 

De eerstvolgende wedstrijd staat ge-
pland op woensdag 7 januari 2015 
tegen Mierlo. Doelstelling voor die 
wedstrijd is het verlies van de eer-
ste wedstrijd omzetten in winst. Kijk 
voor meer informatie over de ver-
eniging op www.bcmixed.nl en op 
facebook.com/bcmixed.
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basketbal Super weekend Basketball Club Lieshout

Basketball Club Lieshout Meisjes onder 16

Lieshout - Voor de jeugdteams van 
Basketball Club Lieshout loopt het sei-
zoen langzaam ten einde. Na de kerst-
stop worden zij opnieuw naar rang en 
stand ingedeeld. Voor de senioren-
teams geldt enkel een rustperiode. 

Zaterdag was het net of Sinterklaas het 
land nog niet had verlaten. Voor de 
meeste teams had hij nog een cadeautje 
in petto, een wellicht soms onverwach-
te, maar zeker verdiende winst. Zo be-
haalde Bouwcenter Swinkels Heren 1 de 
eerst punten van het seizoen. Een nipte 
en fel bevochte overwinning, met een 
verlossend eindsignaal. Dat er nog vele 
mogen volgen.

De meisjes van MU16 draaide een 
dubbel dit weekend. Op zaterdag een 
thuiswedstrijd tegen Deurne en op zon-
dag uit naar Weert. Uit tegen Deurne 
hadden de jonge dames met 7 punten 
verschil verloren, dus thuis wilden ze 
revanche nemen. Ze begonnen ge-
concentreerd aan de wedstrijd, er wer-
den goede spelletjes gespeeld waar de 

tegenstander geen raad mee wist. In het 
tweede kwart begon Deurne fel aan de 
wedstrijd waardoor Lieshout het moei-
lijk had en pas in de zevende minuut de 
eerste 2 punten op het scorebord kwa-
men voor Lieshout. Deurne vocht terug. 
De derde kwart begon fel maar Lieshout 
gaf zich niet zomaar gewonnen en vocht 
goed met goede aanvalspatronen, het 
werd een heel spannende wedstrijd, het 
publiek ging er nog eens lekker voor zit-
ten. Aan het einde van deze kwart was 
het verschil nog 1 punt in het voordeel 
van de Lieshoutse dames. Beide coaches 
van Lieshout tekende de lijnen uit voor 
een goede verdediging en aanvalspatro-
nen en zo gingen de meiden het veld in 
voor de spannende finale. Ze gingen di-
rect goed in de aanval waar mooie sco-
res uitkwamen, maar Deurne wilde niks 
weten van verliezen. Lieshout gaf nog 
eens extra gas waarop de tegenstander 
geen antwoord meer had. Waar uit nog 
verloren werd, werd thuis gewonnen. 

DU 20 kreeg Attacus uit Veghel op 
bezoek. Meteen vanaf het begin was 

duidelijk dat het een intensieve en fy-
sieke wedstrijd zou worden. De eerste 
5 minuten gingen de punten onge-
veer gelijk op, maar daarna verloren de 
Lieshoutse dames het spel een beetje. 
Begin van het tweede kwart ging het 
zo door, maar na de 5e minuut pakte 
Lieshout het spel weer een beetje op. 
Het derde kwart ging Lieshout een an-
dere verdedigingstechniek toepassen. 
Zone in plaats van man-to-man. Ze had-
den dit nog niet vaak geoefend dus op 
het begin ging het nog niet super, maar 
nadat ze beter begonnen te communi-
ceren ging het vanzelf beter. Het vierde 
kwart was van Lieshout! Attacus had 
maar twéé keer gescoord en Lieshout 
zelf vier keer. Attacus wist niet goed hoe 
ze met de felle zone om moesten gaan. 
Helaas verloren, maar de dames van 
Lieshout hebben veel geleerd van deze 
wedstrijd, vooral over fanatiek spelen. 
Het is te hopen dat de volgende heft 
van dit seizoen de wedstrijd spelen zoals 
het laatste kwart! Het was leuk om te 
spelen, maar ook geweldig om te zien.

Uw schuifdeurkast 
als maatpak?

Ik vraag het gewoon aan Bouwcenter Swinkels!

Bouwcenter Swinkels
Deensehoek 8, Lieshout
T 0499 42 58 00
www.bouwcenterswinkels.nl

Zoekt u een inloop-, schuifdeur- of draaideurkast op maat? Bij Bouwcenter 

Swinkels vindt u precies wat u zoekt…en meer! Laat onze showroom u 

inspireren en adviseren voor alles wat u in uw nieuwe of te renoveren huis

nodig heeft. Keukens, badkamers, tegels, deuren…u kiest, wij (ver)zorgen!

BOUWMATERIALEN | HOUT & PLAAT | GEREEDSCHAPPEN | KEUKENS | BADKAMERS | TEGELS | DEUREN

zaalvoetbal Aben & Slag Advocaten boekt 
eindelijk eerste zege

Beek en Donk - Het moest er dan toch 
van komen. Aben & Slag wist einde-
lijk beslag te leggen op de gewenste 
3 punten dit seizoen. Slachtoffer was 
het team van FC Avondrood. 

Ondanks een gelijk opgaande strijd 
bleek het jeugdige talent van T. 
Kuypers de doorslag te geven. Hij 
kroonde zich tot ‘Man van de wed-
strijd’ met maar liefst 4 treffers, waar-
mee hij een fors aandeel had in de 5-3 
zege. Het gat tussen beide ploegen is 
daarmee verkleind tot 3 puntjes. 
 
In diezelfde klasse stuitten de teams 
van Puur Baden en TraXX Party en 
Kartcentrum eerder die avond op el-
kaar. De trotse koploper tegen de 
A-klasse degradant in moeilijkheden. 
Dat werd dit duel ook duidelijk. Puur 
Baden bleek over de langere adem 
en het vernuft te beschikken om de 
wedstrijd na een 2-2 tussenstand te 
beslissen. Het was S. Peco die zijn 
neusje voor de goal eer aan deed met 
3 treffers. Met een 6-2 zege blijft Puur 
Baden de trotse koploper.
 
Een heuse topper in de B-klasse deze 
avond. FC Geerts speelde om plek 2 
tegen FC van de Burgt, tot op heden 
zonder nederlaag. Nadat er snel een 
voorsprong door FC Geerts op het 
scorebord werd gezet, draaide FC van 
de Burgt de duimschroeven aan. Met 
4 treffers kreeg het FC Geerts op de 
knieën. De 4-2 zege betekent dat FC 
van de Burgt er florissant voorstaat, 
terwijl FC Geerts even afhaakt in de 
strijd om de koppositie. 

Het laatste B-klasseduel ging tussen 
de rode-lantaarndrager DHVM en het 
kwakkelende Hurmans Plaatwerk BV. 
DHVM rook bloed en wilde dolgraag 
de eerste zege van het seizoen binnen 
hengelen. Helaas stak Hurkmans daar 
een stokje voor, wat overigens niet 
van een leien dakje ging. Na een 2-0 

voorsprong kwam DHVM nog langszij, 
maar met 2 doelpunten in de laatste 
10 minuten werd de voorsprong her-
steld en won het geplaagde Hurkmans 
eindelijk weer eens: 4-2. DHVM wacht 
verder op de eerste zege. 
 
In de A-klasse blijft Sevenmiles/Café-
Zaal Dave van de Burgt de zeges aan-
een rijgen. Ook Café Thuis kon daar 
geen stokje voor steken. Dat het van-
zelf ging voor Sevenmiles, daar was in 
deze wedstrijd geen sprake van. Twee 
minuten voor tijd leek Thuis op weg 
naar het allereerste punt, ware het niet 
dat in een tijdsbestek van 90 secondes 
Sevenmiles driemaal de trekker over-
haalde, waardoor het alsnog met 6-3 
won. Vrouwe Fortuna is duidelijk met 

hen dit seizoen, daar waar Café Thuis 
hoopt op een kentering in het nieuwe 
kalenderjaar.  
 
Spannend, dat werd het nog in het 
duel tussen Van Kuringe Adviesgroep 
en Rijwielhandel van den Berg. Van 
Kuringe leek de buit binnen te heb-
ben, nadat het terugkwam van een 
1-0 achterstand en dit omboog in een 
3-1 voorsprong. Een slippertje van de 
doelman werd vervolgens onberispelijk 
afgestraft door G.J. van der Aa, waar-
door de aansluiting werd hervonden. 
Verder kwam het niet, van Kuringe 
voegt daardoor 3 punten aan hun to-
taal toe. Het blijft zo in de top mee-
spelen, waar rijwielhandel van de Berg 
een rol in de marge blijft behouden.

(Loon)Administratie   Belastingaangiften
 Pensioenberekening  Bedrijfsadvies

MET KUBUS BESPAART U SERIEUS OP ACCOUNTANTSKOSTEN S OP ACCOUNTANTSKOSTEN

www.kubuslaarbeek.nl
laarbeek@kubus.nl
0499 423 933
06 124 245 82

Johan Duijmelinck
KUBUS Laarbeek  
De Wolwever 16  
5737 AE Lieshout 

Hypotheken 

- Optimale hypotheek (lage rente – beste voorwaarden)
- Transparant, onafhankelijk en objectief advies
- Gewoon goed en persoonlijk

Daarom Holtackers, uw financieel partner

A 

T 
I

Brouwersstraat 25
Beek en Donk
0492  34 99 88
www.holtackers.nl

Deborah van VlokhovenWieke Holtackers

Uw Hypotheekspecialist “Snel en deskundig” Dé “shop” voor hypotheken

Mr. Roel Janssen Sietske Wagter Mr. Jan van Gastel Mevr. mr. Birgit Brevé

‘ Op - recht betrokken’ 

Helmond:  Prins Hendriklaan 25   Tel:  0492-543093 
E-mail:        helmond@gldk-advocaten.nl     I:        www.gldk-advocaten.nl

Particulieren én ondernemers kunnen gebruik maken van ons 
gratis juridisch spreekuur. U kunt ons online benaderen via de 
contactpagina van www.gldk-advocaten.nl. Binnen
24 uur nemen wij contact met u op. Voor een persoonlijk gesprek 
kunt u op een van onze kantoren terecht. In Helmond iedere 
maandag van 18.00 tot 19.00 uur (na telefonische afspraak) en in 
Geldrop iedere maandag van 18.30 tot 19.30 uur. Op beide kantoren 
kunt u elke woensdag van 17.00 tot 18.00 uur terecht (in Helmond na 
telefonische afspraak). Wij zijn oprecht betrokken, professioneel en 
doelgericht. Onze specialisaties:

Gratis juridisch spreekuur

voor vragen of advies kunt u contact opnemen met een van onze advocaten.

• arbeidsrecht
• letselschades
• incasso
• huurrecht

• (echt)scheidingsrecht
• ondernemingsrecht
• faillissementsrecht
• aansprakelijkheidsrecht

• strafrecht
• uitkeringsrecht
• consumentenrecht



Donderdag 11 december 201436 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant
voetbal Rode kaart kost Sparta overwinning 

ELI nadert koppositie na moeizame zege

Drie kampioenen bij de Sparta jeugd
Beek en Donk – Sparta’25 speelde 
zondag met 2-2 gelijk tegen RKDVC 
uit Drunen. Na een 2-0 voorsprong bij 
rust, kwamen de gasten na de pauze 
terug tot 2-2.

In de eerste helft speelde Sparta’25 
wederom zeer goed voetbal waar 
RKDVC, 2e op de ranglijst, veel moei-
te mee had. Vooral over rechts kwam 
Sparta’25 gevaarlijk voor het doel van 
de gasten. In de achtste minuut kwam 
Elco van Schijndel oog in oog met de 
doelman van RKDVC, maar hij miste. 
Een minuut daarna zette Jaccy van 
den Enden Sparta verdiend op 1-0. 
In de dertigste minuut scoorde Joost 
Ankersmit met een kopbal uit een 
corner de 2-0. De goede kansen op 
3-0 waren helaas niet besteed aan de 
groen-witten. 

In de tweede helft gaf RKDVC steeds 
meer druk op het doel van Sparta. 
Onvoldoende ingrijpen in de Sparta 
defensie zorgde dat  de 1-2 binnen 
geschoten werd. Een kwartier voor tijd 
liep Stan van Dinther, van Sparta’25, 
tegen zijn tweede gele kaart aan en 
kreeg rood. De toegekende vrije trap 
werd feilloos in de linkerbovenhoek 
getrapt: 2-2.

De tien overgebleven Spartanen wis-
ten deze stand tot aan het eindsignaal 
op het scorebord te houden. Het on-
danks de kou en regen in toch grote 
getale toegestroomde publiek heeft 
een goed en hardwerkend Sparta ge-
zien. Het is weer genieten langs de lijn 
op het Heereind.

Tribunes Sparta’25 weer in orde 
Het heeft een paar weken geduurd, 
maar afgelopen weekend zijn de da-
ken van de zittribune en de staan-
tribune weer dichtgemaakt. Circa 
800 m2 golfplaten zijn gelegd. Een 
groepje sponsoren heeft het initiatief 
genomen gezamenlijk Sparta te steu-
nen. Wouters Bouwmaterialen BV 
heeft er voor gezorgd dat de dakpla-
ten voor een sportieve prijs zijn gele-
verd. Bouwbedrijf Arno Vermeulen, 
Bouwbedrijf Paul Meulensteen en 
Arnold van de Wijdeven hebben de 
handen ineengeslagen om, ondanks 
hun drukke dagelijkse werkzaamhe-
den, Sparta’25 te steunen met hun 
kunde. Gesteund door verschillende 
vrijwilligers zijn de daken in twee da-
gen gelegd. En net op tijd dicht te-
gen de regen van afgelopen zondag. 
Zo blijkt maar weer dat sponsoren en 
vrijwilligers onmisbaar zijn voor een 
vereniging. Sparta is iedereen die in dit 

project heeft geholpen, dan ook zeer 
dankbaar. 

En dat Sparta de sponsoren en de vrij-
willigers zeer waardeert, blijkt uit de 
jaarlijkse feestavond die op 17 janu-
ari voor alle sponsoren en vrijwilligers 
wordt gehouden.

Sparta huldigt jubilarissen tijdens 
Kerst-inn
Op de clubavonden van woensdag 
17 en donderdag 18 december wordt 
weer de jaarlijkse Kerst-inn georga-
niseerd. Een mooie gezellige traditie 
om het jaar af te sluiten. Onder het 
genot van glühwein, kerstbrood en 
mooi versiert clubgebouw wordt ge-
zellig nagepraat over het afgelopen 
jaar. Op donderdag 18 december wor-
den ook de jubilarissen gehuldigd: Jan 
van den Berg, Wim Faassen, Freddy 
van de Laar, Carla Schoonings, Wilco 
Vaessen, Arno Vermeulen, Arno van 
den Bogaard (allen 25 jaar); Albert 
Linssen, Paul Raaijmakers, Eric van 
Vegchel (allen 40 jaar); Ton Hendriks, 
Willion Hendriks, Theo van den 
Heuvel  (allen 50 jaar) en 60 jaar voor 
Hendrik Coolen, Jan van Hout, Jan van 
Schijndel en Tiny van de Vorst. Kom de 
jubilarissen gerust feliciteren.

Beek en Donk - Drie jeugdteams 
van Sparta’25 (E5,E6 en F1) zijn op 
zaterdag 29 november kampioen 
geworden. 

Sparta’25 E6
De E6 moest winnen van Schijndel 
om de schaal binnen te halen. 
Schijndel stond bijna onderaan 
maar dat was in het begin niet te 
zien…zenuwen? Maar na het twij-
felachtige begin was het Sparta dat 
het initiatief over nam. De eind-
stand van 0-4 was daarom meer 
dan terecht. Het feestje kon begin-
nen. 

Sparta’25 E5
De E5 mocht het thuis opnemen 
tegen Rhode uit Sint-Oedenrode. 
Vooraf werd een zware wedstrijd 
verwacht tegen de nummer 4. 
Maar niets bleek minder waar. 
Sparta liet meteen zien waarom zij 
bovenaan staan. Rhode werd afge-
droogd met 11-0.  

Sparta’25 F1
Sparta F1 deelde de eerste plaats 
met DVG uit Liempde. Blauw-geel 
uit Veghel was de tegenstander van 
de F1. Er moest in ieder geval ge-
wonnen worden om de 1e plaats 
niet te verliezen. Ook hier speelden 
de zenuwen een belangrijke rol. 
Maar nadat het uiteindelijk toch 
0-1 was geworden, was de beer 
los. De 0-7 eindstand werd dan 
ook uitbundig gevierd. Samen met 
DVG is de F1 kampioen geworden 
(doelsaldo telt niet). 

De spandoeken, kinderbubbels in 
de douche, de polonaise naar het 
clubgebouw, een rondgang met de 
platte kar, enz. feest zoals een waar 
kampioen verdiend.   

Zoals met alle jeugdkampioenen 
wordt een feestje gebouwd in de 
kantine en na een felicitatie van 
jeugdvoorzitter Frans Kluijtmans, 
werd het drinken en de friet goed 
ontvangen.

Sparta’25 E6

Sparta’25 E5

Sparta’25 F1

Lieshout - Onder moeilijke weersom-
standigheden heeft ELI revanche geno-
men voor de 1-0 nederlaag destijds in 
Helenaveen. Na een 0-0 ruststand werd 
na 90 minuten spelen de hekkensluiter 
met 4-0 afgerekend. 

De thuisclub had direct het initiatief, maar 
Helenaveen kreeg in de 12e minuut een 
uitgelezen kans om op voorsprong te ko-
men via een dubieuze strafschop. Robin 
Evers wist de geplaatste bal uit het doel 
te tikken en zijn ploeg voor een achter-
stand te behouden. Hierna domineerde 
ELI en wist tegen de hardwerkende be-
zoekers enkele mooie kansen te creëren, 
maar de Lieshoutenaren waren onnauw-
keurig in de afwerking of vonden in de 
Helenaveen-sluitpost een sta-in-de-weg. 

Na rust trok ELI met de wind in de rug 
in de aanval, maar vond aanvanke-
lijk de stevig ingrijpende bezoekers op 
hun weg. Met name Sem Steenbakkers 
moest het daarbij ontgelden. In de 55e 
minuut werd een hard schot van Frank 
van Erp door Jan Mennen nog met de 
vingertoppen tot corner verwerkt. Uit 
de toegekende hoekschop brak Bas 
Hollanders met zijn kopbal de ban, 1-0. 

Nadat Sem Steenbakkers na een solo zijn 
inzet nog door de Helenaveen-sluitpost 
gestuit zag, was het dezelfde speler, die 
op aangeven van Willem Jan van de 
Brink de 2-0 liet aantekenen. Een kwar-
tier voor tijd was het Willem Jan van de 
Brink, die na een combinatie op maat 
met Bram Donkers doeltreffend was, 
3-0. Direct hierna was het Frank van Erp, 

die bekeken de 4-0 achter de doelman 
van de bezoekers  binnenschoof. De sco-
re had nog hoger kunnen uitvallen, maar 
de kopbal van invaller Geert Minten 
miste de juiste richting bij een voorzet 
op maat van de weer herstelde Patrick 
Scheepers. Met de winterstop in het vi-
zier neemt ELI na deze zege de 3e plaats 
in op slechts 2 punten van de koplopers.

Helenaveen-keeper stopt de bal. Bram Donkers (9), Bas Hollanders 
(3) en Willem Jan van den Brink (uiterst rechts) kijken gespannen toe.

Heeft u nog recht op vergoeding in 2014?
Wij kunnen namens u declareren.

*leesbrillen actie(vraag naar de voorwaarden)

WIJ WENSEN IEDEREEN FIJNE FEESTDAGEN!
Heuvelplein 22, Beek en Donk. Tel. 0492-450714  info@schippersoptiek.com  www.schippersoptiek.com

Omdat iedereen                      anders is...
bouwen wij nieuwe rouwkamers

die 24 uur per dag open zijn

UITVAART FRITS SPIERINGS  |  0492- 525 000  |  NASSAUSTRAAT 30  |  WWW.SPIERINGS.COM

Frits & Lieke

Dag en nacht bereikbaar

Ook als u verzekerd bent 
kunt u voor ons kiezen
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Het talent van deze week, Jaimy van Schijndel kan zijn bon tot 
donderdag 18 december ophalen bij Sportshop Laarbeek in Beek en Donk.

Vind jij dat je vader, schoonmoeder, 
dochter, neef, buurjongen, vriend 
of vriendin het Laarbeeks Talent 
van de week is? Stuur dan een foto 
van hem of haar naar prijsvraag@
mooilaarbeek.nl en maak kans op een 
waardebon van €10 van Sportshop 
Laarbeek en verras je omgeving.

Jaimy van Schijndel

Jaimy is samen met zijn team, de E5 van 
Sparta’25, najaarskampioen geworden. 
Jaimy staat in de verdediging en 
zorgde er mede voor dat er weinig 

ballen richting de keeper gingen!

Sparta’25
Jaimy van Schijndel

handboogschieten Voorlaatste 
indoorwedstrijd 
Krijgsman 
Soranus

Lieshout - Op een aantal hand-
booglocaties in de regio werd 
zondagmorgen de zesde en voor-
laatste indoorwedstrijd gescho-
ten. Zondag 14 december is de 
laatste wedstrijd en worden ook 
de diverse winnaars gehuldigd.

Omdat niet iedereen alle zes de 
wedstrijden geschoten heeft, vond 
er woensdag 10 december een zo-
genaamde inhaalwedstrijd plaats 
in Milheeze, waar ook Krijgsman 
Soranus aan deel nam.

Uitslagen 7 december
Ad Endevoets 274; Willem Bekx 
257; Theo van de Laar 225; 
Maarten van de Elsen 215; Nelly 
van de Laar 204; Jim Daniёls 201; 
Stephan Wijffelaars 196; Jeffrey 
van de Post 161; Dion Thielen 
158; Ziggy Daniёls 123; James 
Stam 115; Noa Relou 96.

volleybal Bedovo HR2 
redt de eer

Beek en Donk - In een rustige 
volleybalweek voor Bedovo, 
moest Heren recreanten 2 voor 
de punten zorgen. Helaas wisten 
enkel zij de week met winst te 
bekronen.

De heren van Sportshop Laarbeek/
Bedovo HR1 begonnen met hun 
nieuwe aanwinst, Mighiel, in de 
basis. De eerste set was wat on-
wennig, maar in de tweede set 
kwamen zij uiteindelijk aan vol-
leyballen toe en werd er prima 
gewonnen. Helaas lieten de heren 
zich door een beslissing van de 
scheidsrechter uit hun spel halen. 
Met de als gevolg 2 verloren pun-
ten, was dit een wedstrijd om snel 
te vergeten.

De Smulsmurf/Bedovo DR2 blijft 
de hoop koesteren om bij de top 
6 van de competitie te eindigen. 
Afgelopen week deden zij daar-
voor echter geen goede zaken. De 
dames speelden prima mee met 
hun tegenstander, maar driemaal 
op rij vergaten zij zichzelf te belo-
nen met de bijbehorende punten. 

Bedovo DR3 startte met een moei-
zame set. Al gauw werd duidelijk 
dat het geen goed begin meer 
zou worden en lag de focus op 
de overige sets. De volgende set 
ging dan ook aanzienlijk beter en 
vooral de aanval op de buitenpo-
sities was sterk. Desondanks wilde 
het ook nu niet lukken. Door deze 
domper zat er geen eindsprint 
meer in en verloor Bedovo met 
3-0.

Het overzicht kan gelukkig wor-
den gesloten met de positieve 
noot. Bedovo HR2 kreeg deze 
week versterking van Quincy en 
Herman. In de eerste set moes-
ten de heren duidelijk aan elkaar 
wennen, maar daarna liep het 
als een speer. Aanvallend en ser-
verend was onder andere Kevin 
zeer overtuigend. De druk lag bij 
de tegenstanders uit Boekel en 3 
sets lang werd deze daar gehou-
den. Met 3 punten op zak blijft de 
strijd om de 2e en 3e plek in de 1e 
klasse ongekend spannend.

Klaar met piekeren!

Marie-Louise Magis    Aarle-Rixtel    www.flowlaarbeek.nl    06-44051822

Ik heb nu meer rust in mijn hoofd.

Mariahout en Bavos delen de punten

ASV’33 nestelt zich aan kop ranglijst

Mariahout – In een spannend en at-
tractief duel kwamen Mariahout en 
Bavos zondag niet tot scoren. Na 90 
minuten stond er nog steeds een 0-0 
stand op het scorebord, waardoor 
beide ploegen een punt aan het duel 
overhielden. 

Bavos begon fel aan de wedstrijd en 
kreeg als eerste de kans op de ope-
ningstreffer. In de 9e minuut is het 
Roy van den Broek die voor Mariahout 
tot twee keer toe de kans krijgt om 
Mariahout op voorsprong te zet-
ten. Een mooie diepe bal van Michel 
Leenders zet van den Broek vrij voor 

de keeper, maar die ligt tot twee keer 
toe in de weg.

Het publiek werd goed geamuseerd 
op sportpark de Heibunders, want nog 
geen minuut later is het Bavos dat kan 
scoren. Keeper Rick van den Heuvel 
was al gepasseerd, maar op de doellijn 
stond verdediger Wim van den Heuvel 
en die bracht redding voor de thuis-
ploeg. Beide teams lieten goed voetbal 
zien en kregen kansen over en weer. 

In de tweede helft was het Mariahout 
dat de wedstrijd domineerde en goeie 
kansen kreeg om alsnog de wedstrijd 

te beslissen. Tot aan de laatste minuut 
bleef de wedstrijd spannend, maar de 
punten werden gedeeld na het eind-
signaal.

Kaderavond VV Mariahout voor 
genodigden
VV Mariahout organiseert elk jaar een 
kaderavond om haar kaderleden, vrij-
willigers en sponsoren te bedanken 
voor hun bewezen diensten.  De ka-
deravond dit jaar vindt plaats op vrij-
dag 12 december om 20.30 uur in de 
kantine van VV Mariahout. 

Aarle-Rixtel - ASV’33 heeft zondag 
goede zaken gedaan, door met 0-1 in 
en tegen Grashoek te winnen. Naaste 
concurrent RKMSV verloor met 2-1 bij 
SSE en daardoor staan de rood-witten 
samen met RKMSV met 26 punten 
aan kop in de 5e klasse E.  

Het was zeker geen makkelijke wed-
strijd. Grashoek legde een grote werk-
lust aan de dag, waardoor de zege 
voor ASV’33 met minimaal verschil 
was. Grashoek kon alleen maar tegen-
houden en zij kwamen in deze wed-
strijd dan ook niet tot kansen, zodat 
ASV’33-doelman Rob Renders, die 
slechtst één tegentreffer incasseerde in 
de laatste 7 duels, een makkelijke mid-
dag had. ASV’33 had een groot veld-
overwicht, maar met alle Grashoekers 
voor het doel waren de echte kansen 
in de eerste helft op een hand te tellen. 
ASV’33 was vooral gevaarlijk met af-
standschoten, maar vond vaak de uit-
stekende doelman van de Grashoekers 
op hun weg. De uitgelezen kans om in 

de 1e helft nog op voorsprong te ko-
men was een toegekende strafschop, 
Ronny Heijmans werd in het beruchte 
strafschopgebied aan zijn shirt getrok-
ken en de bal ging op de stip. Maar 
ook Ronny, die het vonnis ging vol-
trekken, vond de doelman op zijn weg, 
zodat beide teams met een 0-0 stand 
gingen rusten.

In de ijzige kou schakelde ASV’33 na 
de rust nog een tandje bij en zette alles 
op alles om de nul van het scorebord 
af te krijgen, maar de Grashoekers wis-
ten van geen wijken. Een schiterende 
kopbal van Robbert Mol, die de gehele 
ASV aanhang al bijna deed juichen, 
werd onder de lat vandaan geranseld 
door de doelman van Grashoek. Het 
verlossende doelpunt viel 2 minuten 
voor tijd. De van een blessure terugge-
keerde Pim Dubois wist met een snoei-
hard schot de doelman van Grashoek 
te passeren, en ook al zat er nog een 
been van een van de verdedigers van 
Grashoek tussen, de bal wist het net 

te vinden en dat betekende uiteindelijk 
de dik verdiende 0-1 voorsprong. 

In de laatste minuten kwam Grashoek 
wat meer op de helft van ASV’33, 
maar een doelpunt viel in deze reste-
rende tijd niet meer te noteren. Spelers 
en begeleiding van ASV’33 stap-
ten trots en tevreden van het speel-
veld. Door het verlies van concurrent 
RKMSV kreeg deze overwinning nog 
eens een extra zoete smaak en heeft 
ASV’33 zich aan de kop van de rang-
lijst genesteld. Een prima prestatie. 
De winterstop is nu aangebroken en 
de competitie krijgt een vervolg op 8 
februari 2015 thuis tegen Neerkandia.

Opstelling ASV’33; Rob Renders, 
Robbert Mol, Sander vd Waarsenburg, 
Ruud de Brouwer, Dennis Verbakel, 
Rene de Vries, Teun v Asten( 65e 
Pim Dubois), Peter Raymakers(65e 
Thijs v Uden), Ronny Heijmans, Jordy 
Kuijpers, Nick Hendriks.

Mini’s ELI spelen laatste toernooi van 2014

De Mini’s van voetbalvereniging ELI

Lieshout - De mini’s van voetbalver-
eniging ELI spelen nog geen officiële 
KNVB-competitie. Om deze jongste 
voetballers van 5-6 jaar het voetbal-
gevoel te laten ontwikkelen, spelen 
ze sinds oktober in toernooivorm 
met teams uit de regio. Trainen is 
leuk, maar het is natuurlijk veel leu-
ker om echte wedstrijden te spelen.

Eind november vond het laatste 
toernooi voor de winterstop plaats. 
Ditmaal waren twee miniteams van 
ELI te gast bij voetbalvereniging 
Bavos uit Bakel. Het voetbalplezier 
en het opdoen van spelervaring 
stonden voorop. Na een warming-up 
van trainer-leidster Kim van Aspert 
speelde elk team drie wedstrijden 
van 12 minuten. De mini’s 1 van ELI 
behaalden 4 punten: één gelijkspel, 

één keer verlies en één keer winst. 
De mini’s 2 kwamen helaas niet tot 
winst. 

Na de wedstrijden werden penalty’s 
genomen. Hier kwam ELI als beste 

naar voren. Er werd geen enkele pe-
nalty gemist. De mini’s van ELI en 
hun ouders kijken terug op een ge-
zellige maar vooral leerzame zater-
dagochtend. 
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Programma / Uitslagen

voetbal
Sparta’25
Zaterdag 13 december
11.30 Sparta’25 B3 - Liessel B2
13.00 Blauw Geel C2 - Sparta’25 C1
12.00 Sparta’25 D1 - SJVV D1
10.30 Sparta ‘25 E3G - SJVV E4M
09.15 Rhode E5 - Sparta’25 E4
11.15 Handel E3 - Sparta ‘25 E7G
10.30 Sparta’25 F5G - NWC F9
10.30 ZSV JG1 - Sparta’25 JG1

Zondag 14 december 
14.30 Best Vooruit 1 - Sparta’25 1
10.00 Sparta’25 4 - RKVV Keldonk 3
11.00 MULO 3 - Sparta’25 5
12.00 Schijndel 4 - Sparta’25 6
12.00 Sparta’25 7 - Avesteyn 5
11.00 Sparta’25 8 - ASV’33 4
10.30 Boekel Sport 9 - Sparta’25 9
11.30 VOW VR1 - Sparta’25 VR1

Woensdag 3 december
Schijndel F7 Sparta ‘25 F4G  9 - 1

Zaterdag 6 december 
Sparta’25 A1  Wittenhorst A1  1 - 5
Rood Wit’62 B1 Sparta’25 B1  3 - 0
Sparta’25 B3 ZSV B3  1 - 6
Heeswijk C1 Sparta’25 C1  0 - 5
Sparta’25 D1 Rhode D1G  0 - 2
Sparta’25 F5G S.V. Brandevoort F10  1 - 0

Zondag 30 november
Sparta’25 1 RKDVC 1  2 - 2
Bavos 2 Sparta’25 2  0 - 1
Sparta’25 3 Boskant 2  1 - 1
Mifano 3 Sparta’25 5  0 - 2
Sparta’25 6 EVVC 3  3 - 2
Irene 2 Sparta’25 7  1 - 6
Someren 8 Sparta’25 8  6 - 1
Sparta’25 9 MVC 4  1 - 0
Sparta’25 VR1 EVVC VR1  0 - 4

ASV’33
Jeugd zaterdag 13 december
14.30 ASV’33 A1 – MULO A3
15.00 Someren A4 – ASV’33 A2
14.45 Boekel Sport B2 – ASV’33 B1
14.30 ASV’33 B2 – Boekel Sport B4
15.00 Constantia MB1 – ASV’33 MB1
12.00 MULO C1 – ASV’33 C1
13.00 RKPVV C1 – ASV’33 C2
13.00 Boekel Sport C3 – ASV’33 C3
12.30 ASV’33 D1G – Boekel Sport D2
11.45 Boekel Sport D4 – ASV’33 D2G
10.30 Boekel Sport E1 – ASV’33 E1
10.30 ASV’33 E2 – Boekel Sport E2
10.30 ASV’33 E3G – Boekel Sport E7
10.30 Boekel Sport E5 – ASV’33 E4
10.30 Boekel Sport E6G – ASV’33 E5G
09.15 ASV’33 F1 – Boekel Sport F2
09.30 Boekel Sport F3 – ASV’33 F2
09.15ASV’33 F3G – Boekel Sport F4
09.30 Boekel Sport  F5 – ASV’33 F4
09.30 Boekel Sport F6 – ASV’33 F5

Veteranen zaterdag 13 december
16.00 SVSH – ASV’33

Senioren zondag 14 december
11.00 Sparta’25 8 – ASV’33 4
10.00 ASV’33 5 – Stiphout Vooruit 4
11.00 ASV’33 VR1 – ST Liessel VR1

Uitslagen Jeugd zaterdag 6 december
Neerkandia B1 – ASV’33 B1 4-2
Bavos B2G – ASV’33 B2 3-1
Gemert C2 – ASV’33 C1 3-1
SC Helmondia C2 – ASV’33 C2 5-3
ASV’33 C3 – ZSV C3 8-0

Uitslagen Senioren zaterdag 7 december
Grashoek 1 – ASV’33 1 0-1
ASV’33 2 – ZSV 3 2-0

ASV’33 3 – MULO 3 2-5
ASV’33 4 – Gemert 7 1-1
Mifano 6 – ASV’33 5 2-2
Oranje Zwart VR – ASV’33 VR1 0-34

ELI
Zaterdag 13 december 
12.30 ELI C2 – MVC C2
10.00 ELI F1 – Rhode F1
10.30 ELI F2 – Lierop F2 
13.00 Nijnsel/TVE B1 – ELI B1

Zondag 14 december 
11.30 ELI 4 – RHODE 7  
11.15 ELI 5 – RKPVV 5
11.00 Keldonk Vr 1 - ELI Vr 1 
10.00 Festilent Vr 2 - ELI Vr 2 

Dinsdag 16 december 
20.00 Jong ELI – Jong Milheezer Boys

Mariahout
Zaterdag 13 december 
12.45 Rhode C3 - Mariahout C1
14.30 Rhode B2 - Mariahout B1
15.00 MULO A1 - Mariahout A1

Zondag 14 december 
10.30 Mariahout 4 - 
          Blauw Geel’38/JUMBO 9
11.00 Mariahout 6 - Schijndel/DE WIT 7
12.00 Erp 5 - Mariahout 5
12.00 UDI’19/Beter Bed VR3 - Mariahout VR1

volleybal
Bedovo
Uitslagen
Carmako - Sportshop Laarbeek/Bedovo 
HR1    2 - 1 (25-19, 16-25, 25-22)
Janssen Auto’s - De Smulsmurf/Bedovo 
DR2     3 - 0 (25-22, 25-16, 25-15)
Bedovo DR3 – Zorgmed     0 - 3 
(12-25, 16-25, 16-25)
Bedovo HR2 - van Doren Eng.     3 - 0 
(25-19, 25-07, 25-12)

Programma zaterdag 13 december
De Hoge Heide, Vlijmen
16.15 Minerva MB1 - Bedovo MB1
Sporthal de Klumper, Lieshout
17.00 Next/Bedovo D1 - VC Polaris D3
19.00 Café Thuis/Bedovo H1 - 
          SV Aspargos H1

korfbal
Flamingo’s
Uitslagen 3, 6 en 7 december
MW1 – DOS (A) MW1 16 – 7 
SCMH MW1 – MW2 6 – 13 
Blauw Wit R1 – R1 3 – 7 
PupF1 – Korloo  3 – 3 
PupE3 – BMC 1 – 8 
JES – PupE2 7 – 4 
De Treffers – PupE1 3 – 3 
PupD2 – Blauw Wit (Ha) 1 – 2 
PupD1 – Korloo 4 – 1 
SCMH – AspC1 2 – 4 
Flash – AspB1 10 – 2 
Vessem – JunA1 8 – 6 
NDZW 2 – Sen 2  6 – 8 
Oxalis 1 – Sen 1  11 – 12 

Programma zaterdag 13 december 
Sporthal Lieshout
12.00 PupF1 – Blauw Wit (Ha)
12.00 PupE3 – BMC 
13.10 JunA1 – Geko
14.20 AspC1 – De Korfrakkers
Sporthal Venlo
13.00 HBSV – PupE1
Sporthal Nistelrode 
13.00 Prinses Irene – AspB1
Sporthal Schijndel
14.00 Celeritas (S) – PupD1 

Zondag 14 december
Sporthal Lieshout
13.00 Sen 2 – De Korfrakkers 4
14.15 Sen 1 – ZIGO 1 

Woensdag 17 december 
Sporthal Liempde
20.00 Alico MW1 – MW2 

handbal
KPJ
Uitslagen Aspiranten 
Dames KPJ Beek en Donk DS1 - 
Tremeg DS2  13-17
Meisjes B-jeugd KPJ Beek en Donk DB1 - 
E.H.V. DB1 15-29
Meisjes C-jeugd KPJ Beek en Donk DC1 - 
Targos Bevo HC DC3 14-10
Gemengde D-jeugd KPJ Beek en Donk D1 
- MBDE/De Sprint D2 19-24
Gemengde D-jeugd KPJ Beek en Donk D2 
- Achilles ‘95 D1   0-12

Aspiranten zaterdag 13 december 
De Burcht
12.30 Meisjes B-jeugd Habo ‘95 B1 - KPJ 
          Beek en Donk B1 
11.40 Gemengde D-jeugd Habo’95 D1 – 
          KPJ Beek en Donk  D1
Egerbos 
11.30 Meisjes C-jeugd  Blerick C2 - KPJ 
          Beek en Donk C1 
De Drie Eiken
15.00 Gemengde D-jeugd Bergeijk D1 - 
KPJ Beek en Donk D2 

Uitslag senioren 
KPJ Beek en Donk - Mos   12-18

Bedo
Uitslagen
Habo’95 HC1 – Gemengde C-jeugd 16-20
Heren A-jeugd – Beekse Fusie Club HA1  18-32
H.V.M. DA1 – Dames A-jeugd  19-10
Olympia ‘89 HS3 – Heren 2  22-37
Avanti HS1 – Heren 1  22-27

Programma zaterdag 13 december
De Klumper, Lieshout
10.50 Gemengde C-jeugd – 
          M.H.V. ‘81 HC1 
19.30 Dames 1 – Olympia ‘81 DS1 
20.40 Heren 1 – E.S.Z.V. Oktopus HS1 

Zondag 14 december
De Dreef, Aarle-Rixtel
10.00 Heren 3 – Desk HS2 
12.20 Dames A-jeugd – 
          RED-RAG/Tachos DA1 
Kijk voor eventuele wijzigingen op www.
hvbedo.nl

basketbal
BasketbalClub Lieshout
Uitslagen 6 en 7 december 
Dames 1 – Deurne 67 – 61 
Heren 1 – Akros 66 - 63
Heren 2 – Akros 55 – 49 
DU20 - Attacus 28 - 60
JU18 – Quo Vadis 44 - 54
MU16 – Deurne 48 – 44
Weert – MU16 51 - 33
OBC – GU14 23 - 75
MU12 - Aeternitas 28 - 24
JU12 – Akros 34 – 25

hardlopen
Runnersclub Lieshout
Uitslag Zandboscross te Deurne
Wedstrijd Dames 4900 meter
3e Bantita Haeve              22:52  dames 40
5e Marjan van den Tillaar 25:10  dames 40
Wedstrijd korte cross Heren 4900 meter
32e John van den Boogaard 24:41  

Wedstrijd 9800 meter
10e Eyad Shawi 43:53  heren 35
Trimloop 7350 meter:
6e    Rob Mestrom 29:55
12e Evert Brouwers 31:10
16e Mies van Berlo 31:42
23e Guus Bruijstens 32:51

biljarten
Biljartclub ‘t Centrum Beek en Donk 
Uitslagen maandag 8 december 
Henk van den Bergh - Leo van Griensven 2-0 
Henk van der Ligt - Tonny de Louw  0-2
Henk Verhappen - Guus van de Elsen  0-2
Wim Swinkels - Huub Biemans  0-2
Harrie Bouwmans - Cor Verschuren  0-2
Antoon Rooijakkers - Cor van den Berg 0-2
Harrie Poulisse - Jan Hesselmans  2-0
Martien Swinkels - Huub Biemans  1-1
Joop Kerkhof - Willie Vorstenbosch  0-2
Frits Poulisse - Bennie Beerens  0-2
Jan van Dijk - Theo van Rossum  2-0
Frits Tak - Rinie van de Elsen  2-0
Antoon Wagemans - Hans de Jager  2-0
Antoon van Osch - Cor Oppers  2-0
Tonnie Raaijmakers - Jaspert Swinkels  0-2
Jan van Hout - Hans Heldoorn 0-2

Uitslagen dinsdag 9 december 
Ad Barten - Gerrit van Osch  2-0
Henk Mastbroek - Henk van de Vegt  2-0
Hans Wagelmans - Ad de Koning  0-2
Wim Swinkels - Jan van Neerven  0-2
Harrie Bouwmans - Cor van den Berg  2-0
Antoon Smits - Lou Muller  2-0
Jan Hesselmans - Huub Biemans  0-2
Antoon Maas - Frits Wilbers  0-2
Leo Migchels - Theo Spierings  0-2
Hendrik Korsten - Theo van Hoogstraten  0-2
Albert Kluijtmans - Mari Verbakel  0-2
Pieter Rooijackers - Leo Migchels  2-0
Cor Oppers - Piet van Zeeland  2-0
Bert van Wanrooij - Theo Verheijen  0-2
Frits Tak - Evert Baring 2-0

Biljartclub  Van de Rooje
Uitslagen 5 december
Koen Rooijakkers – Marcel Bekkers  0-3
Dave van de Burgt – Dennis van Dommelen 3-0
Jan van Grinsven – Mark van de Burgt 3-0

Stand per 5 december
1.Dave van de Burgt 8-21
2.Philip Oosthoek 8-16
3.Arie van de Burgt 7-15
4.Marcel Bekkers 8-15
5.Niels Schoonings 6-11

bridgen
Bridgeclub Poort van Binderen 
Uitslag woensdag 3 december
1 Cellie en Hans 64,24%
2 Willy en Trees 61,67%
3 Mari en Kees 57,92%
4 Nettie en Arno 57,08%
5 Riky en Jan 54,58%

Uitslag dinsdag 9 december
1. Lies en Lodewijk       67,82  %  
2. Ger en Tonnie             57,87 %   

3. Mieke en Gidi             56,94  %  
3. Christel en Loek        56,94  %
4. Christine en Theo       55,56 %
4. Dorie en Cas              55,56 %
Er wordt elke week gebridged op 
dinsdagmiddag  en woensdagavond in het 
Bavaria Brouwerij Café in Lieshout. Zie verder 
de website www.poortvanbinderen.nl.

KBO Bridgeclub Lieshout
Uitslagen 27 November
1. Emmie en Josephine        65,00%
2. Kees en Corrie                   54,00%
     Mari en Jo                          54,00%      
4. Maria en Jan                      53,50%
     Toon en Nellie                  53,50%
De volgende zitting is op donderdag 11 
december, 19.30 uur in het Dorpshuis 
Lieshout.

KBO Bridgeclub ’t Bedonkske 
Uitslag dinsdag 9 december 
1. Rie en Diny    71,00%
2. Bernadette en Cor   69,00%
3. Riet en Jo     63,50%
4. Piet en Riekie    55,50%
5. Riet en Jos    52,50%
De volgende zitting is op dinsdag 
23 december, 13.30 uur in het 
Ontmoetingscentrum Beek en Donk.

badminton
BadmintonClub Lieshout
Programma 14 december
10.00 BCL-1/BouwCenter Swinkels – 
          BC Geldrop 10
10.00 BCL-U15/Rabobank – 
          BC Geldrop U15-3
10.00 BVL-U13/VKS Autoservice – 
          BC Veldhoven U13-1
10.00 BVL-H1/rtpoint Gmert – 
          BC Goirle M1

schaken
Schaakvereniging DOT
Uitslagen 9 december
1-0   Albert v. Empel - Zjon v.d. Laar
½-½ Hans Claas - André Bergman
½-½ Chris v. Laarhoven - Hein v. Bree
0-1   Dirk-Jan Gloudemans - Aloys 
         Wijffelaars
1-0   Thijs Knaapen - Frans v. Hoof 
½-½ Willy Constant - Johnny v.d. Laarschot

Programma 16 december
Hans Claas - Johnny v.d. Laarschot 
André Bergman - Albert v. Empel 
Chris v. Laarhoven - Zjon v.d. Laar 
Thijs Knaapen - Hein v. Bree 
Frans v. Hoof - Aloys Wijffelaars 
Dirk-Jan Gloudemans - Erick Robbescheuten

KOM ONZE MACHINES TESTEN
EN OVERTUIG UZELF!

KETTINGZAGEN 
VANAF € 199

Jos Martens 
& Zn B.V.

Tuin & Parkmachines
 Landbouw

Ginderdoor 55 • Mariahout 
0499 - 423131

www.josmartens.nl

KOOP ONLINE

WWW.JOSMARTENS.NLWWW.JOSMARTENS.NL
NIEUW!

Vloer schuren vanaf 18 euro 
p/m2 incl afwerken.

Wij zijn 25 en 31 
december gesloten

Dr. Timmerslaan 3, Beek en Donk     0492-466351    www.vanossparket.nl

ACTIE

06 - 849 349 00

Al uw sport- en verenigingsnieuws 
wordt gratis geplaatst
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handbal BEDO Heren 1 

bekert door

Pieten op de training bij Bedo 

Beek en Donk - Vorig jaar nam Bedo 
voor het eerst in tijden weer deel aan 
het bekertoernooi. Toen was het he-
laas in ronde 1 einde oefening tegen 
het hoger geklasseerde Aristos. Dit 
jaar werd geloot tegen Tremeg uit 
Gemert, eveneens spelend in een ho-
gere klasse.

Met maar liefst vijf afmeldingen 
werd de selectie versterkt met en-
kele spelers Heren 2 en de A-jeugd, 
onder meer een debuterende Jeroen 
Verhoeven. Bedo kende een goede 
start en er werd een voorsprong van 
enkele doelpunten genomen. Helaas 
stokte de doelpuntenproductie en be-
gon Tremeg beter te spelen wat resul-
teerde in een Gemertse voorsprong. 
Omdat de Gemertse keeper van 
dichtbij lastig te kloppen was, maar 
op afstandsschoten minder sterk was, 
werd de aanvallende tactiek gewij-
zigd en konden de Bedo-Heren met 
een voorsprong de rust in.

Na de thee werd deze lijn doorgezet 
en kon er gestaag gebouwd wor-
den aan een voorsprong. Het goede 
spel werd doorgezet en de frustraties 
groeiden bij Gemertenaren wat resul-
teerden in slordigheden, zodoende 

was na pakweg 2/3 van de tweede 
helft  de voorsprong gegroeid naar 6 
à 7 doelpunten. De coach van Tremeg 
besloot een offensievere dekking te 
gaan spelen. Dit in combinatie met 
het rustigere tempo resulteerde in 
een slinkende voorsprong. De laat-
ste minuten werden met het oog op 
de wedstrijd tegen Witte Ster de dag 
erop rustig uitgespeeld waarna het 
laatste fluitsignaal klonk. Eindstand 
24-27. Winst en een ronde verder 
voor de Heren van Bedo. Ook in de 
competitie werden geen punten weg-
gegeven. Na puntverlies van PSV 
staat Bedo nu alleen aan kop met 1 
punt voorsprong op DOS ‘80 en PSV.

Handballen bij Bedo?
Bedo is altijd blij met versterking. 
Wil je handballen bij Bedo? Kijk voor 
meer informatie op www.hvbedo.
nl, op onze Facebookpagina www.
facebook.com/hvbedo, of neem con-
tact op per e-mail info@hvbedo.nl. Je 
kunt ook op woensdagavond voorbij-
komen in Sporthal D’n Ekker in Beek 
en Donk. Om 17:30 begint de jong-
ste jeugd met trainen. Bij interesse 
bestaat de mogelijkheid enkele keren 
gratis mee te trainen.

Beek en Donk - Sinterklaas dacht ook 
dit jaar Bedo. De goedheiligman kon 
helaas zelf niet aanwezig zijn, maar 
stuurde een afvaardiging Pieten naar 
de training van de jongste jeugd. 

Deze Pieten probeerden hun handbal-
kunsten uit tot plezier van de kinderen. 
De Pieten waren behoorlijk onder de 
indruk van de kunsten van de jeugd en 
Sinterklaas liet later weten trots te zijn 
op de jeugd van Bedo.

De pieten en de jeugd van Bedo wisten zich goed te vermaken

Tel 0492-365582  De Mortel

www.partyverhuur-goossens.nl

Hoge kwaliteit voor een betaalbare prijs

partyverhuur

2 SPECIALISTEN OP 1 ADRES
Korenmijt 3, Beek en Donk

vanhoutkeukens.nl

www.vanhoutkeukens.nl

www.hetmaathuys.nl

Betaalbare keukens
Eigentijds, stijlvol en naar uw smaak

Keukens & Interieurs
Unieke vormgeving  en maatwerk

UNIEK
keukenconcept

rolschaatsen

Beek en Donk - Niets is te gek bij 
RC De Oude Molen. Een auto in het 
decor? Er zijn altijd wel mensen te 
vinden die het kunnen regelen en 
maken. Zelfs als de auto te groot 
blijkt te zijn, vinden ze weer een pas-
sende oplossing: “We zagen de auto 
gewoon even door!”. Maar dat even 
bleek toch nog een hele klus.

De choreografen van RC De Oude 
Molen hebben altijd de wildste plan-
nen voor de KerstROLLERshow. “De 
rolschaatsers en hun nummers komen 
het best tot zijn recht als er gereden 
wordt in mooie kostuums en in een 
passend decor wat het thema hele-
maal tot zijn recht doet komen” ver-
tellen Yvonne en Marcel, de hoofd-
trainers van de rolschaatsclub. Er zijn 
veel ouders en vrienden actief op alle 
fronten bij de club en ze beschikken 
tezamen over heel veel kwaliteiten. 
“Hoe gek we het ook bedenken, ze 
gaan het maken”. Een van die idee-
en was een auto in het decor van de 

Amerikaanse Show. Maar toen ze gin-
gen meten bleek een hele auto toch 
te groot, en zo ontstond het plan om 
de auto door te gaan zagen. Jan en 
Raymond, twee klusvaders van rol-
schaatsende dames, wilden dit avon-
tuur met de auto wel aangaan. Het 
eerste probleem van een geschikte 
auto vinden werd snel opgelost door-
dat garage Oerlemans uit Nijnsel 
een mooie auto aanbood, die er nog 
prima uitzag maar toch rijp was voor 
de sloop. Het garagebedrijf had er 
netjes de olie en motor uitgehaald, en 
toen konden de mannen met de slijp-
tol aan de gang. Maar ja, als je een 
auto doormidden zaagt dan zakt hij 
in elkaar. Om dat te voorkomen was 
het eerst wat avondjes werken om de 
auto van binnen goed te verstevigen 
en verder flink te strippen. Pas na veel 
werk kon er echt de slijptol in en ging 
de auto schuin doormidden. Voor 
Raymond en Jan was het toen nog 
niet klaar, want een halve sloopauto 
is natuurlijk nog geen decorstuk. “We 

proberen hem precies zo te krijgen als 
de regie het bedacht heeft. Hopelijk is 
de lak net op tijd droog voor de eerste 
voorstelling.”

Het eindresultaat van de doorgezaagde 
auto is te zien in de KerstROLLERshow 
The American Dream die RC De Oude 
Molen op zaterdag 13 en zondag 14 
december presenteert aan het pu-
bliek. In de tot rolschaatstheater ver-
bouwde sporthal in Beek en Donk wil 
de club haar publiek laten genieten 
van een wervelende Show vol diver-
siteit, vaart, ritme, flair, sfeer, theater 
en ontroering. Het programma van 
deze Amerikaanse rolschaatsshow 
zit boordevol prachtige sensationele, 
vernieuwende en schitterende show-
nummers. Zo kort voor Kerst is er na-
tuurlijk ook een mega Kerstnummer. 
Het jeugdorkest van Harmonie O&U 
zorgt voor de muzikale omlijsting en 
maakt het programma meer dan com-
pleet. Aankleding van theater, decors 
en alle sterren op de rolschaats is fe-
nomenaal. Dit wil je niet missen. 

Kaarten 
Zaterdag 13 december 19.00 uur. 
Zondag 14 december 11.00 en 
16.00 uur. Kaarten in voorverkoop 
€12,50 (jonger dan 12 jaar €9,-) 
Rolschaatstheater in sporthal D’n 
Ekker, Muzenlaan 2a, Beek en Donk. 
Kijk ook op de website voor prijzen, 
tijden en het bestellen van kaarten: 
www.rcdeoudemolen.nl

Niets is te gek bij KerstROLLERshow 
‘The American Dream’ 

De auto is in tweeën gezaagd voor de kerstshow 

Omdat iedereen anders is...

Nassaustraat 30, Helmond  0492 - 525 000

 Lieke Spierings
Dag en nacht bereikbaar
Ook als u verzekerd bent

kunt u voor ons kiezen
Tevens advies vóór een overlijden
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U kunt uw evenementen GRATIS aanmelden op www.mooilaarbeek.nl - Kijk voor meer informatie op www.mooilaarbeek.nl
Kijk voor foto’s van evenementen op www.mooilaarbeek.nl

E V E N E M E N T E N

Ook op uw evenement?
www.sound-light.nl

Donderdag 11 december 
Dansen met tieners van toen
20.00 uur, Café-Zaal de Tapperij, 
Beek en Donk

Vrijdag 12 december 
Schaatsen met de Boemerang
19.00 uur, Verzamelen bij tienerruimte, 
Beek en Donk

Tienerwerk Lieshout Kerstgala Disco
19.30 uur, Dorpshuis Lieshout

Echte Mannenavond met Funkmaster B
20.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

Zaterdag 13 december 
Inloopmiddag Mijn Testamentadvies
13.00 uur, Havenweg 2, Aarle-Rixtel

Expositie kunstenaars van De Nieuwe 
Werf ORO t/m 14 dec.
14.00 uur, ‘t Oude Raadhuis, 
Beek en Donk

Jeugd Prinsenreceptie de Raopers
14.11 uur, Café/Zaal de Koekoek, 
Lieshout

Afsluiting gezondheidsrace Laarbeek 
16.30 uur, De Dreef, Aarle-Rixtel

KerstROLLERshow The American 
Dream
19.00 uur, D’n Ekker, Beek en Donk

Sounds of Christmas, kerstconcert St 
Caecilia
19.00 uur, Sint Servaaskerk, Lieshout

Prinsenreceptie CV de Raopers
19.11 uur, Café/Zaal de Koekoek, 
Lieshout

Sold Out!
20.00 uur, Muziekcentrum ‘t Anker, 
Beek en Donk

3 jaar Deja Vu met Trackdrop Live!
20.00 uur, Café Deja Vu, Aarle-Rixtel

Frits Philips Band
21.00 uur, Café Bar Bij-Ons, Beek en Donk

Zondag 14 december 
KerstROLLERshow The American Dream
11.00 uur, D’n Ekker, Beek en Donk

Kerstfair Lieshout
13.00 uur, Lieshout

Beeldenexpositie cursisten 
13.00 uur, Gallery Berkendijkje, 
Beek en Donk

Wintermarkt
14.00 uur, Kouwenberg, Aarle-Rixtel

Kerstconcert Cantique
14.30 uur, Kouwenbergs Kerkje, 
Aarle-Rixtel

KerstROLLERshow The American Dream
16.00 uur, D’n Ekker, Beek en Donk

Perzisch Tapijt Sessies (intieme live-muziek)
20.30 uur, Dorpscafé de Vrienden, 
Aarle-Rixtel

Maandag 15 december 
Scheidingscafé voor Kids
16.00 uur, Café Zaal v.d. Burgt, 
Beek en Donk

Dinsdag 16 december 
Kerstviering Zonnebloem Beek en Donk
13.50 uur, Herberg ‘t Huukske, 
Beek en Donk

Woensdag 17 december 
Repair Café Laarbeek
13.30 uur, Dorpshuis Lieshout

Donderdag 18 december 
Dansen met tieners van toen
20.00 uur, Café-Zaal de Tapperij, 
Beek en Donk

Vrijdag 19 december 
‘Benebeats’ voor het goede doel met 
o.a. Rendevoux & Verse Vis Live
Dorpscafé De Vrienden, Aarle-Rixtel

Kerstviering KansPlus
19.00 uur, Zaal de Koekoek, Lieshout

Zaterdag 20 december 
Inloopmiddag Mijn Testamentadvies
13.00 uur, Havenweg 2, Aarle-Rixtel

Receptie Jeugdtrio de Gele Kielen
18.30 uur, MCD de Dreef, Aarle-Rixtel

Prinsenreceptie Ganzegat
20.00 uur, de Dreef, Aarle-Rixtel

Zondag 21 december 
Luikse markt
9.00 uur, MFC. de Dreef, Aarle-Rixtel

Wintersfeermiddag met acties, 
gezelligheid en versnaperingen
12.00 uur, Van Schijndel Passie voor 
Wonen, Wilhelminaweg 5a, 
Beek en Donk

Beeldenexpositie cursisten 
13.00 uur, Gallery Berkendijkje, 
Beek en Donk

Kerstsamenzang Liederentafel ‘t Zonnetje
14.00 uur, Ontmoetingsruimte Zonnetij, 
Aarle-Rixtel

Muziek uit de sixties ‘The Time 
Travellers’
14.30 uur, Ons Tejater, Dorpshuis 
Lieshout

Winterconcert
16.00 uur, Muziektuin, Beek en Donk

Kerst-Inn met The Magical History 
Tour (Beatles)
18.00 uur, Herberg ‘t Huukske, 
Beek en Donk

Kerstconcert Gemengd Koor De 
Klokkengieters
18.00 uur, Parochiekerk, Aarle-Rixtel

Midwinterhoornblazen Kerstviering
20.00 uur, Kouwenbergs kerkje, 
Aarle-Rixtel

Donderdag 25 december
1e Kerstdag

Vrijdag 26 december 
2e Kerstdag

Lekkere beats met Satsuma 7
22.00 uur, Dorpscafé De Vrienden, 
Aarle-Rixtel

Peuter-kleuter Kerstviering
10.00 uur, Michaëlkerk, Beek en Donk

Expositie Fotoclub Objectief  t/m 28 dec.
11.00 uur, ‘t Oude Raadhuis, 
Beek en Donk

Family for all organiseert voor 
Laarbeek: Samen Kerst vieren
14.00 uur, Aarle-Rixtel

Meezingavond Liedertafel ‘t Nachtpitje
21.00 uur, Café/Zaal de Tapperij, 
Beek en Donk

Zaterdag 27 december 
Inloopmiddag Mijn Testamentadvies
13.00 uur, Havenweg 2, Aarle-Rixtel

Zondag 28 december 
Beeldenexpositie cursisten 
13.00 uur, Gallery Berkendijkje, 
Beek en Donk

Perzisch Tapijt Sessies (intieme 
live-muziek)
20.30 uur, Dorpscafé de Vrienden, 
Aarle-Rixtel

Koppelcross
10.00 uur, Duvelsberg aan ‘t Hof, 
Lieshout

Maandag 29 december 
Kwizut 4e editie
18.30 uur, Mag je zelf kiezen! 
Beek en Donk

Afterparty Kwizut
23.30 uur, Café van de Burgt,
Beek en Donk

Ook op uw evenement?
www.sound-light.nl

/RotaryGBL

/RotaryGBL


